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Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Republicii Venezuela
Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, .a primit, marți di
mineața. pe Juan Uslar Pietri, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Vene
zuela la București.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Juan Uslar Pietri a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc din partea pre
ședintelui Republicii Venezuela,

Carlos Andres Perez, în care se 
dă expresie dorinței ca, pe baza 
realizării înțelegerilor conveni
te, relațiile de prietenie și co
laborare, de cooperare economi
că dintre cele două țări să cu
noască o continuă dezvoltare.

Mulțumind cordial pentru me
sajul primit, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satis
facția față de evoluția pozitivă, 
pe multiple planuri, a raportu-

rilor româno-venezuelene, pre
cum și dorința de a extinde și 
a întări aceste legături, in fo
losul și spre binele ambelor po
poare, in interesul cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării rod
nice între națiuni.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, a participat Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui Republicii.
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Dimensiunile
spiritului gospodăresc

județele țârii la cota marilor înnoiri

ÎNFĂPTUIRI

sportive
Asociațiile
Actualitatea

EROISM COTIDIAN

în perioada imediat ur
mătoare, mai exact în lunile 
noiembrie și decembrie, se 
analizează activitatea spor
tivă de masă organizată și 
desfășurată la nivelul aso
ciațiilor sportive sătești, cu 
care prilej se stabilesc ac
țiunile pentru anul viitor, 
deci, calendarul competițio- 
nal, și se adoptă bugetul a- 
sociațiilor. Se oferă, așadar, 
momentul unor retrospective 
și ai unor proiecte menite să 
pună pe baze mai reale 
mișcarea sportivă in mediul 
rural reprezentată, numeric 
și ogranizatoric, de cele cir
ca 9 100 cercuri și asociații 
sportive cuprinzind in jur 
de 2—3 milioane membri mai 
mult sau mai puțin activi.

Din perspectiva sarcinilor 
pentru perioada următoare și 
a celor privind, în general, 
mișcarea sportivă în mediul 
rural este necesar ca încă 
de acum să se fixeze exact 
ce acțiuni, ce activități — și 
la ce date — se vor între
prinde și desfășura în ano
timpul rece și în sezonul de 
vară al anului viitor. E bine 
să fie întocmit acest calendai' 
cit mai concret pentru a 
avea răgazul unor pregătiri 
minuțioase, menite să dea 
garanția reușitei acțiunilor. 
O problemă mult discutată și 
analizată în ultima vreme 
este aceea a modului cum se 
realizează bugetele asociații
lor sportive care asigură 
strictul necesar pentru des
fășurarea normală a activi
tăților. în acest sens, organi
zațiile U.T.C., ale căror in
strumente de acțiune în a- 
cest domeniu sînt asociațiile 
sportive, trebuie să-și asigu
re în mai mare măsură spri
jinul unităților economice, 
al cooperației de consum, al 
tuturor factorilor locali. Ne 
referim la faptul că deși 
sînt precizate o serie de o- 
bligații și contribuții, res
pectarea lor rămîne de cele 
mai multe ori * 
unor persoane 
iubesc sportul rezolvă ceea 
ce le cade, în :
dacă nu, sportul are de su
ferit, tinerii nu beneficiază 
de ajutoarele ce li se cuvin.

Este, de asemenea, mo
mentul propice pentru sta
bilirea unor măsuri concre
te, in deplin acord cu fac
torii locali, de amenajare a 
căminelor culturale în ve
derea folosirii lor, pe timpul 
iernii și pentru organizarea 
și desfășurarea de întreceri 
sportive la discipline care se 
pretează la spații închise : 

tenis de masă, gimnas- 
trîntă, judo, lupte etc. 
aceste zile, s-a declan- 
ediția a doua a celei 

mari competiții de ma- 
Cupa tineretului. în

la latitudinea 
care dacă

sarcină, iar

șat 
mai 
să ; __
săptămînile următoare și în
deosebi după sosirea geru
lui și căderea zăpezii trebu
ie luate măsuri hotărîtc 
în vederea asigurării bazei 
materiale pentru cuprinderea 
unui număr cit mai 
tineri la practicarea 
rilor de iarnă.

Analiza activității 
ve de masă oferă asociații
lor sportive sătești prilejul 
să generalizeze 
valoroase 
niu, să 
membrii 
conceapă 
nile și 
să— impulsioneze 
sportivă de masă 
să dinamizeze și să 
sifice această activitate, 
devăratul impuls va fi 
registrat numai dacă în 
ceea ce-și programează 
facă asociațiile sportive 
ține seama de tradițiile 
posibilitățile locale, de pre
ferințele și pasiunile tineri
lor.

Eroism cotidian ? Iată o 
neobișnuită îmbinare de cu
vinte. Cel puțin în aparență. 
Pentru că eroismul implică 
un act unic, de o valoare 
deosebită, pe cînd cotidia
nul... prin însăși accepția lui 
semnifică obișnuitul. Erois
mul îmbracă întotdeauna ac
tul în dimensiuni de excep
ție, eroii fiind, cum spunea 
Hegel, „personalități puter
nice, integre, 
pra lor totalitatea 
țiuni și-o duc 1 
nire“. Asemenea 
eroism jalonează 
noastră istorie — ca de alt
fel istoria întregii omeniri. 
Fiecare popor, fiecare epocă 
și-au avut eroii lor, luptători 
pentru progres, iar atunci 
cînd nu i-au avut ca perso
nalități istorice și i-au creat 
ca personaje mitice. Poporul 
nostru a cîntat și cîntă fap
tele vitejești ale lui Ștefan 
cel Mare, ale Iui Tudor din 
Vladimiri, ca și ale haiduci
lor mal mult sau mai puțin 
anonimi — dar toți, de la 
domn pină la vitejii din ba-

care iau asu- 
unei ac- 

la îndepli- 
acte de 
întreaga

ladă, luptători neînfricați 
pentru libertatea națională 
și socială.

Literatura noastră clasică, 
prețuind tradiția populară, a 
ridicat pe înaltele culmi ale 
artei strălucite figuri din 
milenara noastră dăinuire 
pe aceste meleaguri. Este de 
ajuns — Iimitindu-ne Ia cla
sici — să ne aducem aminte 
de „Rugăciunea unui 
de „Scrisoarea a III-a‘ __
lui Eminescu, de teatrul is
toric al lui Delavrancea și 
Davilla, de epica lui Alec- 
sandri, de evocările iui Sa- 
doveanu.

Generația noastră își cîn
tă. alături de eroii vremuri
lor mai îndepărtate, pe eroii 
timpurilor noastre, neînfri- 
cații luptători comuniști din 
ilegalitate, pe cei ce s-au jert
fit pentru eliberarea poporu
lui de sub dominația fascistă, 
pe cei care au pus temeliile

dae“, 
i“ ale

ION D. ȘERBAN

(Continuare în pag. a U-a)

mare de 
sportu-

sporti-

inițiativele 
acest dome- 

toți 
și să 

acțiu-

din 
antreneze pe 
asociațiilor 
ei înșiși

activitățile menite 
mișcarea 
la sate, 

diver- 
A- 
în- 
tot 
să 

vor
Și

V. CĂBULEA

De la începutul anului și 
pînă în prezent, economiile 
de energie electrică și com
bustibil convențional reali
zate de unitățile industriale 
din județul Vilcea se cifrea
ză la peste 8 500 000 kWh și 
la circa 3 000 tone combusti
bil, ceea ce dovedește că a- 
titudinea gospodărească, 
combaterea risipei au fost 
privite aici ca obiective per
manente și nu ca simple ac
țiuni de campanie.

Realitățile nemijlocite din

cîteva unități certifică acest 
lucru.

Iată-ne la secția de distri
buție a energiei electrice 
Rm. Vilcea a I.R.E. Eco
nomiile pe primele zece luni 
ale anului depășesc 4 000 000 
kWh energie electrică. Un 
rezultat bun, la obținerea 
căruia și-au adus contribuția

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a Il-a)

TÎRGU MUREȘ:

Angajamentele 
vor fi depășite

O vizită la autobaza 
Mureș a Întreprinderii 
transporturi auto Brașov ne-a 
dat satisfacția conturării res
pectării unui angajament.

„Ne angajăm, spunea la 
începutul anului Petre Co
mun, secretarul comitetului 
U.T.C., la o plenară a Comi-

Tg. 
de

tetului municipal Tg. Mureș 
al U.T.C., să realizăm și să 
depășim sarcinile de plan în 
condițiile obținerii unor eco
nomii la carburanți, lubri-

MIRCEA BORDA

(Continuare In pag. a ll-a)

RĂDĂUȚI

început de țară nouă
Reportaj de AUREL LEON

® Acel Dragoș ce „îndrăgind aceste locuri au tras pe ai săi de la Maramu
reș și pe alții au îndemnat de au descălecat...". • Vestigii cu prestigiu 
glorios alături de monumente ale prezentului socialist • „Ridicăm noi cetăți 
care nu vor putea fi distruse de nimeni" ® De la săgeata înfiptă de strămoși 
în paltinul de la Putna, la istoria contemporană a metamorfozei lemnului.

PE TRASEUL COLABORĂRII DINTRE ORGANIZAȚIA

U.T.C. A ȘCOLII Șl CEA A ÎNTREPRINDERII

Ce s-a întîmplat 
eu inițiativa

de la „ Timpuri Noi“?
Nu s-a mai întîmplat nimic ! Au uitat-o, aproape, chiar și ini

țiatorii — organizația U.T.C. de la Uzina bucureșteană „Timpuri 
Noi“. Timp de un an, inițiativa a constituit titlu de rubrică și 
în coloanele ziarului nostru. Pentru că declanșase, într-un fel, 
o întrecere între numeroase organizații U.T.C. din întreprinderi, le 
ambiționase să găsească soluții inedite privind sprijinul pe care-1 
puteau acorda școlii, organizației U.T.C. a acesteia în organizarea 
optimă a muncii tehnico-productive a elevilor. Obiectivele iniția
tivei de la „Timpuri Noi“ se concentrau în două direcții : tinerii 
uzinei să ajute școala patronată in acțiunea — aflată atunci la 
începuturi — de dotare a atelierelor de practică (concret, se an
gajau ca tinerii să rămînă după program și să confecționeze scule 
necesare elevilor) ; două sute de tineri muncitori își propuneau 
să devină îndrumători direcți de practică pentru două sute de 
elevi ai liceului. Alte organizații U.T.C. de întreprinderi din țară 
au îmbogățit paleta inițiativei cu obiective noi.

Și atunci, dacă inițiativa promitea o activitate generoasă, co
mună elevilor și tinerilor din

Un festival al sportului închinat Congresului
Intre multiplele 
manifestări cu care 
tinerii întimpină și 
cinstesc marele e- 
veniment din viața 
patriei și poporu
lui nostru - Con
gresul al Xl-lea al 
P.C.R. - se numă- 

ceie 
spor- 
I de 

a-

P.C.R. 
ră, firesc, și 
cu caracter i 
tiv. O astfel 
manifestare a 
vut loc sîmbătă și 
duminică la 
tești, ea reunind 
pe terenurile 
întreceri sute 
tinere sportive 
toate comunele 
defului Argeș, 
latarea reporteru
lui nostru, în pagi

na a II

Pi-

uzine, de ce a fost abandonată ?
Locțiitorul secretarului comi

tetului U.T.C. al Uzinei „Tim
puri Noi“, inginerul Virgil 
Ioniță, ne spune fără 
colișuri : „Inițiativa nu mai 
există. Era și depășită in obiec
tivele pe care și le propunea. 
S-a acționat mai intens cînd s-a 
vorbit despre ea în ziar. în șe
dințe. Să nu se creadă, însă, că 
fără inițiativă noi nu ajutăm 
școala pe care o patronează u- 
zina — Liceul „Matei Basarab“. 
Poate că o ajutăm chiar mai 
mult la ora aceasta".

Locțiitorul secretarului U.T.C.
— secretarul comitetului aflîn- 
du-se in concediu — nu este în 
afara problemelor care preocu
pă școala vizavi de . pregătirea 
practică pe care trebuie s-o dea 
elevilor săi ; ne dăm bine sea
ma de asta chiar și numai din 
carnetul său consacrat treburi
lor de organizație unde se află 
multe notații despre elevi (pină 
și calificativele pe care le-au 
obținut cei 38 absolvenți de li
ceu atestați in uzină ca strun
gari, frezori, rabotori. Sîntem 
încredințați că la nivelul secți
ilor care găzduiesc elevi la 
practică, secretarii U.T.C. se

o-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Ul-a)

r

De la Suceava în sus cerul 
parcă se spală pe ochi la fie
care ceas. Primenind culorile 
și împrospătind aerul. Pe mă
sură ce urcă către Rădăuți bra
dul preia de la speciile de fo
ioase atotputernicia genelor de 
pădure, pentru ca treptat să 
comande totul. Simbol al vie
ții și al morții el îl însoțește pe 
om de la naștere pînă la reîn
toarcerea in țârînă, cînd cetina 
lui are gravitatea minerală. Pic
tat pe pereții caselor din satele 
vesele ca niște fete în ziua lo
godnei, traforat în albeața cer- 
dacurilor, sculptat în derej de 
pridvoare, cusut în cămăși sau 
nividit în covoare, închipuit cu 
lină verde pe înflorituri de co
joace, bradul este prietenul care 
te primește și te conduce . 
meleagurile rădăuțene. Sobrie
tatea lui se 
firii oamenilor și a 
de fiecare zi- El este cel care 
îți susură mai înainte la ureche 
descălecatul de istorie, cobo- 
rîndu-1 din legendă pe acel 
Dragoș ce „îndrăgind aceste

CAPACITATE

pe

transmite asupra 
gesturilor

locuri au tras pe ai săi de la 
Maramureș și pe alții au îndem
nat de au descălecat, întîi supt 
munți, mai apoi adăugîndu-se 
și crescînd înainte, nu numai 
apa Moldovei, ci nici Șiretul nu 
i-a hotărit".

Dragoș. precum după el Bog
dan, s-au tras 
nă în ctitoria 
uților.

Evocată cu
a unor vremuri intrate în cro
nici, Țara de Sus desemnează 
în spațiul geografic și spiritual 
al țării vestigii cu prestigiu glo
rios, alături de monumente ale 
prezentului socialist, toate Vă
dind frumusețea morală, dem
nitatea și talentul poporului 
nostru.

„Azi nu mai ridicăm aseme
nea cetăți. Ridicăm, însă, noi 
cetăți care nu vor putea fi dis
truse de nimeni. Cetățile noas
tre sînt industria, agricultura, 
știința și cultura. Un popor care 
are o industrie puternică, o a-

la meritată odih- 
din inima Radă-,

fiori de legendă

(Continuare în pag. a IH-a)

ȘI HOTĂRÎRE 1
Singură, capacitatea de a întreprinde un 

efort oarecare, neînsotită însă de hotărîrea 
de a merge pînă la ultimele etape, nu este 
sortită să ducă la vreun rezultat. Singură, 
hotărîrea 'de a nu precupeți nici un efort 
pentru a-ți atinge scopul propus, nedublată 
însă și de nivelul de competență necesar, 
este și ea pîndită mai degrabă de un eșec 
decît de șansa reușitei. Numai împreună, a- 
ceste două atribute pot oferi de la bun
început garanția unor certe împliniri, fără 
a ie mai așeza sub semnul hazardului sau 
al capriciilor șansei, ci asigurînd 
și luciditate deplina atingere 
tului scontat.

Capacitatea și hotărîrea sînt 
două dintre trăsăturile 
finitorii ale realităților 
temporane cu noi, 
mente 
în fiecare domeniu 
ții sociale. Ele s-au împlîntat adînc 
nic în cele mai multe din realizările 
te în anii socialismului pentru că 
comandă, în același timp, drept __ r_
nente fundamentale ale stilului de -lucru 
caracteristic partidului care ne 
munca și viața. Iar argumentele se_ _
văluie aproape de la sine, la o simplă pri
vire aruncată în jur, la o cercetare oricît 
de succintă a realităților vieții noastre e- 
conomice și sociale.

S-a apreciat, de pildă, că o etapă isto
rică fusese victoris străbătută, că baza 
tehnico-materială a socialismului a fost de
finitiv cîștigată. Congresul al X-lea al par
tidului a considerat că există condițiile 
obiecțiv-prialnice trecerii la o nouă etapă, 
superioară, aceea a edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Iar pre
cizarea de ordin teoretic a fost firesc în-

de- 
con- 

două ele- 
convingător conturate 

al vie-

cu 
a

precizie 
rezulta-

tovărășită de trecerea imediată la acțiune : 
conceptul ; obiectivele ; direcțiile ; modali
tățile practice - acestea au însemnat fot 
atîtea puncte de reper solid împlîntate pe 
noul drum deschis. A fost rostit apoi ade
vărul axiomatic că omul unei societăți mul
tilateral dezvoltate nu poate fi nici el 
altfel decît complex pregătit, pe toate pla
nurile devenirii sale sociale și umane - și 
s-a declanșat ofensiva dezvoltării conștiin
ței socialiste, a unei atitudini comuniste 
față de muncă și viață. Programul ideolo
gic din noiembrie 1971 și proiectul 
me ale eticii și echității socialiste 
gumentele

D. Matală

de nor- 
sînt ar- 
partidul 

cuvîn- 
cînd ne 

noi pe- 
istorice, se dovedea ne- 
un document 
care să ne

consecvenței cu 
nostru ... 
tul cu fapta, 
aflăm în fața 
rioade
cesar 
matic

care
își întregește 

. Acum, 
unei

și trai- 
obținu- 
se re- 

compo-

conduce
dez-

progra- 
deschidă 

larg perspectiva înaintării spre co- 
- și avem un asemenea Program,

fot mai 
munism 
care ne va călăuzi eforturile vreme de un 
sfert de secol de astăzi înainte.

Un om, un singur om, își poate, desigur, 
situa proiectele undeva mai sus decît îl 
pot purta propriile forțe. Un partid însă 
nu-și propune niciodată mai mult decît 
poate realiza, pentru simplul motiv că el 
poate realiza tot ceea ce își propune. Și 
pentru că este format din cei mai buni oa
meni ai unui popor, din cei mai capabili 
să așeze un semn de identitate perfectă în
tre intenții și realizări. Peste încă puține 
zile, la Congresul al Xl-lea, vom asista la 
o nouă manifestare a capacității și hotărrrii 
partidului nostru de a ne conduce desti
nele, iar acestea vor acționa ca niște re
zultate firești ale capacității și hotărîrii 
noastre, ale tuturor.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
în perioada 23 octombrie— 

13 noiembrie a.c., o delegație a 
tineretului din R.P. Chineză, 
condusă de Kao Șu-lan, mem
bru supleant al C.C. al P.C 
Chinez, a efectuat o vizită in 
țara noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

Delegația tineretului chinez a 
vizitat diverse obiective eco
nomice și social-culturale din 
județele Mureș, Brașov, Brăila, 
Vrancea, Ialomița, Prahova, Ar
geș, Sibiu, Cluj, Constanța, pre
cum și din municipiul București. 
Pe parcursul vizitei, reprezen
tanții tineretului chinez s-au 
întîlnit, într-o atmosferă priete
nească, cu colective de tineri și 
cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R.

La încheierea vizitei în țara 
noastră, delegația tineretului din 
R. P. Chineză a fost primită de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La primire au luat parte Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte 
Consiliului U.A.S.C.R.

A fost de față Lu Ti-sin, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Amba
sadei R. P. Chineze la București.

al

DEJUN

externe 
Româ- 
a ofe- 
cinstea 
Repu-

Ministrul afacerilor 
al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu, 
rit, marți, un dejun în 
ministrului Președinției 
blicii, Hugo Cervantes Del Rio, 
șeful delegației economice gu
vernamentale mexicane care 
ne vizitează țara.

La dejun au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin

Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
funcționari superiori din M.A.E. 
și M.C.E.C.E.I., ambasadorul 
Statelor Unite Mexicane 
București, Armando 
precum și membri ai 
economice mexicane.

în timpul dejunului, 
miniștri au toastat 
tea președinților 
Ceaușescu și Luis 
pentru prosperitatea 
popoare, pentru

la
Cantu, 

misiunii

cei doi 
sănăta- 
Nicolae 

Echeverria, 
celor două 
dezvoltarea

Manifestări sportive de masă 
dedicate Congresului partidului

AL SĂTENCELOR AllGME
Festivalul sportiv al sătence- 

lor argeșene — desfășurat sîm- 
bătă și; duminică — 
manifestare cu adinei 
cații in viața acelora care fac 
pămînturile din acest 
colț de țară să dea roade bo
gate. Luînd startul în etapa de 
masă, pe asociații, tinerele 
sportive ale satelor și-au de
semnat campioanele la cele pa
tru probe sportive incluse în 
program — atletism (cros), 
handbal, șah și tenis de masă. 
Timp de două zile 400 de spor
tive, din 48 de comune, s-au 
întrecut intr-un spirit de dă
ruire totală pentru culorile 
sportive ale asociațiilor, pentru 
prestigiul localităților pe care le 
reprezintă. Sigur, cele mai bine 
pregătite, cu o activitate 
prezență mai susținută 
renurile 
titlurile 
dețului, 
puse în 
tei Mățău din comuna

a fost o 
semnifi-

pitoresc

un cros popular intitulat : „Să 
întîmpinăm al XI-lea Congres 
al partidului" la care au parti
cipat cîteva mii de tineri și ti
nere din municipiul Pitești. In 
același timp, undeva la margi
nea orașului, pe un traseu apli
cativ, 15 ‘ '
de licee, 
tinere, în 
întreceau 
ambiției, 
morale, a măiestriei, calități . 
deprinderi dobîndite în cadrul 
programului de pregătire pen
tru apărarea patriei.

V. CABULEA

echipe reprezentative 
alcătuite din cite 
uniforme albastre, 
într-o confruntare 
a virtuților fizice

10 
se 
a 

și 
Și

INTÎLNERE LA C.C.
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., s-a in- 
tîlnit cu tovarășul K.F. Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care face o vizită în Republi
ca Socialistă România la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La întîlnire au participat Va
sile Șandru și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șefi de secție la 
Comitetul Central al Partidu
lui Cpmunist Român, și Mircea 
Angelescu, șef de sector la C.C. 
al P.C.R.

prieteniei 
laborare 
Mexic.

și a 
dintre

relațiilor de co- 
România și

ADUNARE

festivă
Cu prilejul aniversării a 30 de 

ani de la constituirea ARLUS, 
la Casa prieteniei româno-so- 
vietice din Constanța a avut loc, 
marți după-amiază, o adunare 
festivă la care au participat re
prezentanți ai organelor de par
tid și de stat locale, oameni ai 
muncii, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

A luat parte consulul general 
al U.R.S.S. la Constanța, Gheor- 
ghii Cebotarev, precum și alți 
membri ai Consulatului.

AL P.C.R.
Au fost prezenți V. I. Droz

denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, 
și V. I. Potapov, șef de sector 
la C.C. al P.C.U.S.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă sinceră, 
de prietenie, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre cele două țări 
și s-a făcut o informare reci
procă despre activitatea celor 
două partide.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ofițeri de pe nava sovietică de 
pasageri „Rossia", aflată în por
tul nostru maritim.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Trandafir, primarul 
municipiului Constanța.

Despre semnificația evenimen
tului au vorbit dr. Pimen Fusu, 
președintele Consiliului jude
țean ARLUS, precum și Gheor- 
ghii Cebotarev.

Adunarea s-a încheiat cu un 
recital susținut de actori ai Tea
trului liric din Constanța.

AJUTOR

Guvernul Republicii Socialiste 
România a acordat refugiaților 
ciprioți un ajutor, constînd în 
pături și corturi, care a fost 
transportat recent în Cipru cu 
un avion special TAROM.

Cartea sportivă
LUPTĂTORII PE PODIUM

oferă 
bărbă- 
intere-

Editura „Stadion" 
iubitorilor sportului 
tesc al luptelor un 
sânt și atractiv medalion pe 
care, inspirat, autorul, 
Gheorghe Cioranu, I-a inti
tulat „Medaliile voinicilor din 
Carpați". Cartea lui Gheor
ghe Cioranu, dispunind de o 
documentare temeinică, de 
un pian cuprinzător și un 
stil alert, face un bilanț al 
participării luptătorilor 
mâni la marile competiții 
ternaționale, bilanț care 
testă o prezență activă 
ultimul deceniu, mai 
și succese remarcabile.

Este, în același timp, un 
elogiu adus miilor de spor
tivi, antrenori și activiști 
care, cu dăruire și abnegație, 
valorificînd calități fizice și 
morale de necontestat, au 
transformat luptele într-o 
largă mișcare de masă, fapt 
ce a adus atîtea titluri dc 
campioni mondiali, europeni 
și olimpici sportivilor noștri. 
O retrospectivă tonică, ar
gumentată, menită să încu
rajeze, în continuare, să adu
că noi lauri culorilor noastre 
sportive. O ținută grafică

ro- 
in- 
a- 
in 

ales,

Raportul tinerilor către Congresul partidului
SUCCES DE PRESTIGIU
AL CONSTRUCTORILOR

DE NAVE GĂLĂȚENI
Constructorii de nave din Galați întimpină cel de-al XI-lea 

Congres al partidului cu un nou succes de prestigiu. Ieri la 
prînz, a fost lansat la apă încă un cargou de 18 000 tdw. Des
tinat exportului, cargoul se remarcă printr-un grad superior 
de tehnicitate, printr-un preț de cost mai scăzut, printr-un 
ciclu de fabricație cu mult mai scurt față de navele de același 
tip lansate de navaliștii gălățeni.

— Este a 11-a navă pe care o lansăm în acest an, ne infor
mează tovarășul Anatolie Mehic, secretarul Comitetului de 
partid al S.N.G. Probele de mare și probele de cursă lungă 
pentru primele 10 nave s-au soldat cu același calificativ : 

i foarte bine. Depunem toate eforturile ca și această navă, lan
sată in preajma marelui forum al comuniștilor, să cucerească 
același calificativ.

Constatarea noastră este plină de certitudini dacă ne gîn- 
dim că 70 Ia sută din cei care concură la realizarea acestui 
cargou sînt tineri. Tineri care, în marea lor majoritate, lu
crează în secțiile cheie : debitare, armare, instalații de bord.

PAVELp.

Angajamentele
Și 

de 
de

spiritului gospodăresc

aleasă, un bogat set de ima
gini fotografice, tabele, cla
samente, declarații ale unor 
personalități de prestigiu, 
toate la un loc conferind 
cărții valoare remarcabilă, 
făcînd-o indispensabilă ori
cărui specialist, tuturor celor 
ce iubesc această atractivă 
disciplină sportivă. Lecturîn- 
d-o constați că munca tita
nică a luptătorilor, succesele 
lor de prestigiu au fost insu
ficient cunoscute, mai puțin 
remarcate. Cartea lui Gheor
ghe Cioranu 
acest gol. Și 
reușește s-o 
toriu.

(Urmare din pag. I) 
fianți, piese de schimb 
anvelope auto în valoare 
cel puțin o mie de lei 
fiecare utecist".

— Cum v-ați respectat an
gajamentul ? l-am întrebat 
de curînd pe secretarul comi
tetului U.T.C.

—• Cele două mari eveni
mente ale anului — sărbătoa
rea aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea patriei și cel 
de al XI-lea Congres al 
P.C.R. — au creat o emulație 
gospodărească în rîndul tu
turor uteciștilor. Angajamen
tul inițial a fost realizat în
că în luna august, fapt care 
ne-a permis să-l suplimen
tăm, să-l dublăm chiar. Pină 
la sfîrșitul anului vom realiza 
economii în valoare de peste 
un milion lei.

— Ce argumente aveți ?
— Chiar aici am situația. 

Mă pregătesc să informez 
comitetul județean U.T.C.: 
335 069 litri economii la car
buranți și lubrifianți. Valo-

ric, dacă adăugăm fi piesele 
de schimb șt anvelopele auto 
economisite depășim 800 000 
lei. Pină la 25 noiembrie, ziua 
începerii Congresului, vom 
realiza peste 900000 lei eco
nomii.

— Puteți să ne dați cîteva 
exemple de uteciști fruntași ?

— Referindu-mă la global, 
de la începutul anului toți 
tinerii au realizat economii. 
Au fost unii care, uneori, da
torită condițiilor de lucru di
ficile au înregistrat depășiri 
dar au recuperat. In fruntea 
coloanei se află totuși Aron 
B arab aș, care a 
carburanți 
18 000 lei,
16 000 lei, Emil Moldovan și 
Alexandru
Vasile Săbădean — 13 000 lei.

Cîteva nume și cifre. Ele 
dau măsura conștiinței profe
sionale, responsabilității pa
triotice- și comuniste, intere
sului pentru buna gospodă
rire a avuției obștești.

(Urmare din pag. I)
toți cei ce lucrează în acest 
important sector economic. 
Ne interesăm de căile prin 
care au fost realizate econo
miile amintite :

— Măsurile aplicate de noi, 
ne spune tovarășul Ion Weber, 
de la serviciul U.E.E., ar pu
tea fi sintetizate astfel : tre
cerea de la tensiuni mici la 
tensiuni superioare în rețe
lele de distribuție ; întocmi
rea unor balanțe energetice 
pe centre și depistarea zo
nelor cu pierderi mari de 
energie ; un control riguros 
al regimului de consum, atit 
la marii consumatori indus
triali, cit și la cei indivi
duali.

Aflăm în continuare că pe 
linia acelorași preocupări, la 
1 ianuarie 1975, va intra în 
funcțiune la această secție o 
masă de control pentru ve
rificarea contoarelor electri
ce monofazate și trifazate, 
cu o capacitate de 8 000 bu
căți anual. Aici vor fi verifi
cate toate contoarele din 

■ județ. Pe lingă un plus de 
operativitate, aceasta 
contribui și la realizarea 
nor însemnate economii 
benzină, prin anularea unor 
transporturi neeconomicoașe 
pe ruta Rm. Vilcea — Pi
tești, curse

va 
u- 
de

și stingerea luminilor s-a în
registrat o economie de cir
ca 550 000 kWh.

La întreprinderea minieră, 
prin măsuri similare, între
prinse la instalația de măci
nat de la Brezoi, la cariera 
de calcar Bistrița și în ca
drul flotației de la Baia de 
Fier,, s-au asigurat nu numai 
însemnate economii, ci și o 
creștere substanțială a volu
mului producției.

Combinatul de prelucrare 
a lemnului a înregistrat eco
nomii de energie electrică 
ce însumează circa 180 000 
kWh și 1 300 tone combusti
bil convențional. La aceasta 
au contribuit o serie de mă
suri propuse și înfăptuite de 
colectivul de muncă de aici, 
între care trebuie menționa
te : îmbunătățirea factorului 
de putere prin montarea de 
condensatori statici, ream- 
plasarea lămpilor de ilumi
nat în concordanță cu nece
sitățile fluxului tehnologic 
și secționarea circuitelor, în 
vederea realizării numărului 
minim necesar de corpuri de 
iluminat. Trecerea la folosi
rea pentru iluminatul 
rior a reflectoarelor 
glindă a condus la
spațiului de depozitare și 
reducerea consumului 
energie electrică.

în toate întreprinderile 
locurile de muncă amintite 
uteciștii s-au afirmat în pri
mele rînduri. Organizațiile 
U.T.C. au preluat chemarea 
uteciștilor de la coloana auto 
SUT a Grupului de șantiere 
Govora, vizînd intensificarea 
acțiunilor de economisire a 
materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și ener
giei electrice. Ca rezultat al 
eforturilor proprii ale ute
ciștilor vilceni, s-au econo
misit pină în prezent peste 
50 tone benzină, peste 60 
tone motorină. 62 000 kW e- 
nergie electrică și 6 000 G cal. 
energie termică. Acțiunea, 
evident, continuă.

exte- 
cu o- 

mărirea 
la 

de

umple tocmai 
l'elul in care 

facă este meri-

AL. DOBRE

economisit 
în valoare de 

Ion Togan III cu

Kiss — 14 000 lei>

■

ce totalizau 
anual circa 27 000 kilometri.

La Combinatul de produse 
sodice, economiile de ener
gie electrică totalizează 4,5 
mil. kWh, din care cea mai 
mare parte s-a obținut pe 
seama evitării mersului în 
gol al utilajelor și înlocui
rii unui mare număr de 
electromotoare de puteri 
mari, supradimensionate, cu 
altele, de puteri mici. Prin 
reducerea iluminatului exte
rior cu 65 la sută — fără a 
afecta însă vizibilitatea co
respunzătoare — prin scoa
terea din funcțiune a peste 
1 000 de lămpi din cadrul 
secțiilor și respectarea pro
gramelor pentru aprinderea

Și

Și 
pe te- 
ciștigat 
ale ju- 

premiile 
George- 

______,__ ____ ______  Corbi 
care a ciștigat turneul final de 
tenis (pe celelate locuri frun
tașe : Elena Jugănaru — Vedea, 
Elena Moise — Corbi), 
performanță, la șah, a 
t-o Melania Popescu 
muna Vedea (pe locul 2 
Boșomoi 
3 — Victoria Groșanu — 
muna Corbeni). Crosul celor 400 
de participante — pentru că 
toate au luat startul la cros, pe 
două categorii de vîrstă : 14—17 
ani și peste 17 ani — a lost 
ciștigat de Maria Oprescu (Stîl- 
peni) la prima categorie, și de 
Ioana Vlăsceanu — Colibași, la 
cea de a doua categorie. Din 
cele 10 formații de handbal 
prezente la turneul final, s-au 
calificat în semifinale echipele 
fetelor din comunele Stîlpeni, 
Valea lașului, Corbi și Vedea. 
Primul loc și l-a adjudecat for
mația din Stîlpeni

în completarea programului 
festivalului, organizatorii — 
Comitetul județean Argeș al 
U.T.C., ceilalți factori cu răs
punderi în domeniul sportului 
— au inițiat duminică dimineața

LA RÎMNICU VÎLCEA:
de sport au 
de campioane 
trofeele și 
joc. Este cazul

Marea 
realiza- 
din co- 
— Gabi 

Corbi, iar pe locul 
co-

„CUPA ROMÂNIEI u

La Telega, joacă tenis numai 
președintele asociației sportive 
cu fratele său 1

SĂRBĂTOAREA TENISULUI
Pentru tinerii pasionați ai 

tenisului din municipiul Rm. 
Vilcea, ziua de ieri a echiva
lat cu o veritabilă sărbătoare 
prilejuită de întîlnirea cu un 
îndârjit as al rachetei, maes
trul emerit al sportului Ion 
Țiriac.

Organizată de redacția 
noastră, în colaborare cu Co
mitetul județean Vilcea al 
U.T.C. și Federația Română 
de Tenis de Cîmp, 
întîlnire, desfășurată 
renurile amenajate de tineri 
la Baza sportivă „Oltul", a 
constituit sub toate aspectele 
o reușită.

Fie că e vorba de „mini- 
partide" de tenis în cadrul 
cărora Marilena Țecu, proas
păta cîștigătoare a 
„Scînteii tineretului" la 
și Mircea Pavel, clasat 
locul 3—4 în aceeași 
petiție, au evoluat în

această
pe te-

cupei 
tenis 

pe 
com- 
com-

pania lui Viorel Marcu,. par
tide punctate de intervenții
le și indicațiile la obiect da
te de Ion Țiriac— fie că a 
fost vorba de demonstra
țiile practice realizate de 
Ion Țiriac cu concursul unor 
tinere speranțe vîlcene, ca 
Augustin Moșora, Marian 
Stoica, Victor Stroe și alții 
sau de partide demonstrati
ve, Ion Țiriac — Viorel Mar
cu. Totul a plăcut, a entu
ziasmat sutele de tineri pre
zenți la întîlnire, care s-au 
dovedit generoși cu aplauzele.

In continuare, maestrul e- 
merit al sportului Ion Țiriac 
a răspuns unui veritabil, in- 
terviu-blitz, realizat pe baza 
numeroaselor întrebări for
mulate de tineri. In aceeași 
zi Ion Țiriac a avut o întîl
nire cu temă similară cu 
neri sportivi din Drăgășani.

DORU MOȚOC

Astăzi, în cadrul „16-imilor“ 
de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal, pe stadionul 
„23 August" din Capitală se 
va desfășura un interesant 
cuplaj. La ora 16,00 se vor 
intîlni echipele bucureștene 
Dinamo și Rapid, iar în con
tinuare este programată par
tida dintre formațiile Spor
tul studențesc și Politehnica 
Timișoara.

Dintre celelalte 13 meciuri 
programate 
marcă, prin 
țe, jocurile 
reș — F.C. 
versitatea 
F.C. Argeș

în țară se re- 
echiiibrul de for- 
A.S.A. Tg. Ma- 
Constanța, Uni- 
Cluj-Napoca — 
Pitești; Industria 

Sîrmei Cîmpia Turzii — Stea
gul roșu Brașov și F.C.M. 
Reșița — Chiniîa Rm. Vii- 
cea. Formația Jiul Petroșani, 
deținătoarea trofeului, va e- 
volua Ia Giurgiu în compa
nia formației locale Olimpia.

Ieri, la Reșița, în 
meci al „16-imilor“ 
României la fotbal, 
divizionară A C.F.R. 
Napoca a întrecut cu 
fie 3—0 (1—0) formația loca
lă Gloria din campionatul 
județean.

Cu trei ani în urmă cîțiva ti
neri din comuna Telega, județul 
Prahova, fascinați de frumusețea 
meciurilor de tenis transmise pe 
micul ecran, au hotărit să învețe 
și să practice acest sport.

„La început a fost mai greu 
deoarece jucam cu rachete im
provizate din seîndură și cu 
mingi de 1,75 lei". în urmă cu 
doi ani curtea școlii a fost as- 

1 faltată și iubitorii acestui sport 
au trasat primul teren de tenis 
din comună. Fără să primească 
sprijinul asociației sportive, ju
cătorii de tenis din Telega au 
organizat meciuri cu formații 
din Cîmpina, Breaza, Pravița și 
Poiana. Cîțiva și-au cumpărat 
rachete și mingi „adevărate", 
apoi și-au „ales" un antrenor 
care „știa" ceva tenis.

„Rachetele și mingile 
au devenit bunuri, ale 
tinerilor din comună. Și
articolul apărut în „Scînteia ti
neretului" : „Poate deveni te
nisul un sport de masă ?“ ne-a 
dat bucuria că vom dispune de 
materialul sportiv 
tr-una din zile, 
asociației sportive 
noastră s-a dus la

noastre 
tuturor 
iată că

pritnul 
Cupei 

echipa 
Cluj- 

scorul

RĂSPUNSUL 
FACTORILOR 
Comitetul județean Alba al 

U.T.C. : în urma sesizării ingi
nerului Dorin Cernuta, comuna 
Salcia, județul Mehedinți, pri
vind plantarea unui nou puiet 
de brad în locul „bradului 
strimb" de pe Valea Frumoasei, 
vă informăm că în cinstea mă
rețului eveniment, Congresul al 
XI-lea, se vor planta 11 puieți 
de brazi, primul dintre aceștia, 
în memoria bradului strîmb care 
umbrea masa de lucru a lui 
Mihail Sadoveanu. Acțiunea va 
avea loc la data de 17 noiembrie 
1974.

Inspectoratul școlar județean 
Tulcea : Sesizarea unui grup de 
cetățeni din Măcin care solicita 
„Scînteii tineretului" sprijin în 
vederea organizăriii cursurilor 
serale pentru anul I de liceu a 
fost soluționată favorabil. Am 
obținut aprobare de la Ministe
rul Educației și învățămîntului 
pentru suplimentarea cu patru 
clase din care două au fost re
partizate la Liceul Măcin,

Ministerul Muncii : Răspun
dem adresei dv. că tov, Blagoi 
Nicolae din comuna Baba Ana, 
jud. Prahova, a fost plasat în 
muncă la întreprinderea de gos
podărie comunală Mizil.

Ministerul Educației și ’ învă- 
țămintului : în urma 
tov. Conciu Doina din 
rești vă comunicăm că 
cursul de admitere în 
mîntul superior, unicul 
de selectare a candidaților, în 
limita numărului de locuri, îl 
constituie media realizată la 
concurs. Au fost admiși în în- 
vățămîntul superior, fără con-

curs, și suplimentar față de ci
frele de școlarizare, absolvenții 
de liceu selectați pentru a parti
cipa la fazele internaționale ale 
olimpiadelor de matematică, fi
zică și chimie.

JURIDICE
a ridicat rachetele și cele 50 de 
mingi de la Federație. Ajuns cu 
ele acasă, tovarășul președinte, 
inginerul Palada Mihai, s-a gîn- 
dit că ar fi mai bine să le păs
treze pentru dînsul. La insisten
ța noastră a acceptat să ne dea 
voie să jucăm, dar numai dumi
nica. Apoi s-a răzgîndit. Ne-a 
dat în cele din urmă două rache
te cu care a jucat tenis toată 
comuna. Ni le-a luat aproape 
imediat înapoi, spunîndu-ne că 
nu avem dreptul să le folosim. 
Le folosea in schimb dumnealui 
și fratele său. începusem un 
frumos campionat (erau înscriși 
26 de tineri jucători), care de
curgea normal în lipsa tovară
șului Palada. Cînd dumnealui 
era în comună, ne întrerupea 
meciul ori de cite ori avea chef 
să joace. Ba chiar ne amenința 
că rupe rachetele dacă-1 mai 
enervăm cu prezența noastră pe 
teren.

Așadar, 
trerupt, 
luate, pe 
miți, iar acum, la Telega, joacă 
tenis numai președintele asocia
ției cu 
condiții 
noi mai 
sport de

N. R. Ce răspuns dau acestei 
scrisori forurile competente din 
județul Prahova ? Ii așteptăm 
neintirziat.

Teodorescu Nicoleta — Urlați, 
Prahova : Desfacerea contractu
lui dv. de muncă s-a făcut cu 
încălcarea prevederilor art. 146 
din Codul Muncii. în conformi
tate cu prevederile art. 174 lit. b 
din Codul Muncii, singurul or
gan competent să dispună re
încadrarea dv. este Judecătoria 
unde vă puteți adresa cu cerere 
în acest sens.

campionatul a fost în- 
rachetele ne-au fost 
teren nu sîntem pri-

necesar. In- 
președintele 
din comuna 
București și

——

I

fratele său. în aceste 
ne întrebăm dacă la 

poate deveni tenisul un 
masă

scrisorii
Bucu- 

la con- 
învăță- 
criteriu

EXCURSII DE SEZON ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM pe PETER FALK, cunoscutul interpret al serialului T.V. 

și LEE GRANT, în filmul polițist

RISM din întreaga țară o-

feră un bogat și variat pro

gram de excursii în cele mai

pitorești zone turistice din

tară

în luna noiembrie, OFI-

CULE JUDEȚENE DE TU

PUBLITURISM

Transportul se face cu autocare confortabile, la tarife reduse, iar cazarea și masa 

sînt asigurate în cele mai moderne unități hoteliere și de alimentație publică de pe traseu.

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează excursii de scurtă durată, la 

sfîrșit de săptămînă, în stațiunile balneoclimaterice, precum și excursii documentare, tematice 

sau profesionale pentru solicitanții din instituții, întreprinderi, școli, facultăți etc.

înscrieri la sediile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și agențiile lor din țară și la filia

lele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.

CE TREBUIE SA ȘTIM 
DESPRE

Marin Petruța — București : 
Conform prevederilor art. 8 și 
9 din Legea nr. 5/1973, salariați- 
lor din unitățile socialiste de 
stat care au venit mediu pe fie
care membru al familiei' de pină 
la 1 100 lei lunar li se pot în
chiria locuințe din fondul loca
tiv de stat numai prin locul de 
muncă, pe baza propunerilor 
colectivului în care-și desfășoa
ră activitatea și cu aprobarea 
Comitetului oamenilor muncii, 
în ordinea de prioritate stabili
tă de lege. Este necesar ca soțul 
dv. să se adreseze conducerii 
unității unde își desfășoară ac
tivitatea, singura în măsură să 
analizeze • cele solicitate.

Pavel Ion — București : Re
partizarea în producție a absol
venților instituțiilor de învăță- 
mînt superior s-a efectuat in a- 
cest an pe baza Legii nr. 37/1970 
și a Decretului nr. 146/1974. La 
propunerile facultăților, comisi
ile centrale și locale au reparti
zat pe toți absolvenții în ordi
nea criteriilor de prioritate 
enunțate în art. 6 din Decretul 
nr. 146/1974, aceștia avind posi
bilitatea să-și aleagă posturile 
de pe listă. Repartizarea dv. 
s-a făcut cu respectarea legisla
ției în vigoare.

• Tragerile Loto se or
ganizează săptămînal.

• Sistemul Loto constă în 
alegerea de către partici
pant! a 3 numere diferite 
din 90 (de la 1 - 90).

• La sistemul Loto poate 
participa oricine prin cum
părarea de bilete cu una 
sau mai multe variante, va
riante simple, combinate 
sau „cap de pod".

• Taxa de participare la 
Loto este de 2 lei varianta 
întreagă pentru prima ex
tragere obișnuită și de 5 lei 
varianta întreagă pentru 
ambele 
Se mai 
taxă de 
naîă la 
cîștiguri 
cota jucată.

• Participînd pe bilete 
fracționate se obține o 
șansă mai mare de cîștig, 
cu o taxă mai mică. In ă- 
fară de aceasta sînt situa
ții în care pe un biiet frac
tional se poate obține un 
premiu întreg ceea ce con
stituie un avantaj excepțio
nal.

_ • Tragerea se efectuează 
..j vineri în jurul 
și constă din 2 ex
prima de 9 numere 
din 90, iar cea de 
de 9 numere dife- 
cele 81 de numere 
în urnă după efec-

întreagă pentru 
extrageri obișnuite, 
poate juca și cu o 
participare fracțio- 
care se atribuie 
proporționale cu

de regulă 
orei 19 
trageri, 
diferite 
a doua 
rite din 
râmase 
luarea primei extrageri.

• Se cîștigă cu 3 numere 
extrase.

LOTO i
• Cumpărarea biletelor 

Loto de către participant! 
se face pînă în ziua de joi 
seară în întreaga țară.

• Participanții au obliga
ția să urmărească rezulta
tele tragerii și să stabileas
că dacă formațiile _ jucate 
sînt cîștigătoare și apoi să 
depună biletele cîștigătoare.

« Termenul de depunere 
a biletelor cîștigătoare este 
pînă mar(i, la ora 13 în 
orașele de reședință jude
țeană, iar în celelalte loca
lități pînă luni la ora 13 ale 
fiecărei săptămîni.

Depunerea biletelor cîști
gătoare se face la orice a- 
genție „Loto-Pronosport".

• Biletele cîștigătoare ne- 
depuse în termen din mo
tive de forță majoră pot fi 
comunicate telefonic sau 
depuse la registratura Cen
tralei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport, pînă în 
ziua omologării.

• In afară de tragerile
Loto obișnuite săptămînale, 
so mai organizează perio
dic și ocazional trageri spe
ciale, excepționale sau ex
traordinare. bazate pe for
mule tehnice deosebite la 
care se <................./'
mai atractive constînd 
autoturisme, excursii și în 
numerar.

• Alte amănunte se gă
sesc în regulamentele exis
tente în toate agențiile Loto- 
Pronosport.

Redactorul rubricii:
DOMNIȚA VĂDUVĂ

EROISM
COTIDIAN

atribuie cîșl-guri 
iva constînd în

(Urmare din pag. I) 

orînduiril noastre noi, socia
liste.

Dar astăzi, ce fațete îm
bracă eroismul ? Cum se 
manifestă el ? Desigur că și 
in societatea noastră socia
listă apar personalități pu
ternice care „iau asupra lor 
totalitatea unei acțiuni și-o 
duc la indeplinire", dar ca
racteristic epocii noastre 
este activitatea eroică a 
partidului comunist — ca 
personalitate colectivă — 
care mobilizează și conduce 
întregul nostru popor — la 
urma urmelor pe fiecare 
membru al societății — la 
făurirea conștientă a socia
lismului și comunismului in 
patria noastră. Nu se poate 
vorbi atunci de un eroism 
al maselor, al maselor în 
care tineretul are un rol im
portant ? Nu se desprinde de 
aici că munca pentru făuri
rea unor țeluri eroice este 
ea însăși eroică ? Faptele, 
entuziasmul, realizările, lu
ciditatea, dăruirea în munca 
de zi cu zi dovedesc cu pri
sosință că în societatea 
noastră eroismul a căpătat 
noi fațete : el îmbracă nu 
numai veșmîntul actului 
unic, ci și al faptului obiș
nuit; se manifestă nu numai 
în mod excepțional, ci și co
tidian.
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23. Dezvoltarea democrației socialiste - necesita
te obiectivă a făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și trecerii spre comunism. Se va asigura 
lărgirea și perfecționarea cadrului organizatoric de 
participare activă și efectivă a oamenilor muncii la 
conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului. So- 
ciotatea socialistă multilateral dezvoltată va des-
chide cîmp larg afirmării multilaterale a personalității 
umane, valorificării energiei maselor populare în slujba 
progresului general, construirii conștiente de către 

popor a propriei sale istorii.

P
rogramul partidu
lui, care trasează 
direcțiile principale 
de acțiune pentru o 
perioadă de 20—25 
de ani, înscrie între 
obiectivele sale, crearea cadru

lui organizatoric optim pentru 
participarea întregului popor la 
conducerea vieții economico-so- 
ciale, ținînd seama de faptul că 
dezvoltarea democrației socia
liste este un factor esențial și o 
necesitate obiectivă în făurirea 
societății socialiste și comuniste. 

O construcție socială de o 
asemenea amploare și importan
ță cum este făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre co
munism nu poate fi concepută 
fără punerea în valoare a tutu
ror resurselor democratismului, 
fără asigurarea unei autentice 
vieți democratice. Desigur, oda
tă cu cucerirea puterii politice 
de către popor și instaurarea 
relațiilor socialiste de proprieta
te s-a realizat, pentru prima 
oară în istoria patriei, partici
parea efectivă și autentică a 
clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității în frunte cu 
partidul comunist, la conducerea 
vieții sociale. Dar cu toate că 
definirea democrației se expri
mă în primul rînd cu termenii 
cuceririi puterii politice și eco-

UN CHESTIONAR „LA ZI"

PENTRU SPECIALIȘTII DIN AGRICULTURĂ

V-au
mulțumit

Oamenii muncii, ca titulari ai puterii politice și econo
mice, în dubla lor calitate de proprietari colectivi ai mij
loacelor de producție și producători ai bunurilor materia
le, sînt solicitați să participe efectiv la conducerea statu
lui, a unităților economice, a organizațiilor obștești. în 
acest proces se realizează o condiționare dialectică între 
dezvoltarea democrației socialiste și intensificarea acțiunii 
politice, ca expresie a participării efective a maselor _ la 
decizia politică. Ce consecințe decurg de aici pentru viață

so- 
a- 

ob- 
do- 
ac-

si munca tinerilor ? Ce exigențe apar pentru activitatea 
lor ? Sînt întrebări la care încercăm să răspundem solicitînd 
participarea unor oameni care, în activitatea lor curentă 
s-au confruntat de nenumărate ori cu astfel de probleme.

lucrează. Desigur, și în acest caz 
este necesară o preocupare in
tensă și sistematică pentru cu-

Lisandru Marin — secretarul 
biroului organizației de bază 
P.C.R. de la strungărie (Între
prinderea mecanică de material 
rulant „Grivița roșie"):

— Mă gîndesc la două as
pecte. Primul este în legătură cu 
activitatea tinerilor care își re
prezintă tovarășii în diferite or
gane colective de conducere. A- 
ceastă calitate le conferă, fi
rește, un rol social-politic deo
sebit de important Sînt însă tot 
mai numeroase cazurile în care 
participarea la elaborarea deci- 

teoreti- 
să asi- 
opinii 
aspect 
tineri- 
iniția- 

partici-

crației socialiste și condiția 
cială a femeii, participarea 
cesteia la viața politică și 
ștească. Realizările în acest 
meniu sînt evidente : de la
cesul larg al femeilor în învă- 
țămîntul de toate gradele și 
pînă la activitatea lor în in
dustria constructoare de mașini, 
un complex de măsuri determină 
armonizarea responsabilităților 
bărbaților fi femeilor, manifesta
rea plenară a personalității fe
meii în toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale. Pentru că vor
bim despre tineri, cu atît mai

Democrația socialistă 
și acțiunea politică

fiilor necesită cunoștințe 
ce și de specialitate care 
gure afirmarea unor 
competente. Al doilea 
se referă la obligația 
lor de a manifesta 
vă în ceea ce privește 
parea la dezbaterea tuturor pro
blemelor din unitatea în care

noașterea și înțelegerea acestor 
probleme, în scopul unei partici
pări competente.

Petruța Ciobanu — muncitoare 
la Întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița roșie" :

— Participarea la decizia 
litică implică și integrarea 
litativ superioară a femeii 
întreaga viață a societății,
creează aici un raport de condi
ționare între dezvoltarea demo-

po
că
iri 
Se

mult aș vrea să arăt că uneori 
mai apar prejudecăți și menta
lități învechite privind rolul și 
locul femeii în societate. Aici 
este, cred eu, un domeniu de 
afirmare a luptei dintre vechi 
și nou și tinerii sînt datori să 
militeze mai activ pentru pro
movarea femeii în conducerea 
societății, pentru respectarea tu
turor drepturilor pe care i le 
garantează societatea, pentru ca

responsabilitățile, drepturile și 
obligațiile ce decurg din dubla 
calitate a oamenilor muncii 
proprietari ai mijloacelor 
producție și de producători 
privească în mod egal femeia și 
bărbatul.

Ing. Radu Rădulescu — secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Întreprinderea „Automatica" :

— Pentru organizația U.T.C. 
o problemă legată de dezvolta
rea democrației este aceea a 
dezvoltării unui element care să 
activizeze participarea tinerilor 
la activitatea de conducere, să 
încurajeze manifestarea lor libe
ră și responsabilă, dorința lor de 
a-și spune deschis părerea în 
toate problemele de interes ob
ștesc. La noi în unitate, dacă 
într-o vreme participarea tineri- 
lor la adunările oamenilor muncii 
era formală, acum ei abordea
ză cu curaj probleme care pri
vesc creșterea producției

Democrația socialistă este 
problemă a creației sociale,

de 
de 
să

o 
a 

gîndirii și acțiunii maselor, a ma
nifestării. plenare a fiecărui ce
tățean. De aici cerința pe care 
o desprindem pentru organiza
țiile de tineret de a acționa cu 
mai multă forță și mai activ 
pentru atragerea tinerilor la fo
losirea eficientă a tuturor resur
selor pe care ea ni le oferă.

nomîce, ea nu se poate reduce 
numai la 
turale.

Poziția 
mocrație, 
și din litera și spiritul Progra
mului, pornește de la ideea 
fundamentală de a stabili ce 
drepturi și ce îndatoriri revin 
poporului din faptul că el este 
deținătorul puterii politice și al 
avuției naționale.

Așa cufti subliniază secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „în 
esență problema dezvoltării de
mocrației socialiste este proble
ma participării active a poporu
lui la conducerea treburilor ță
rii". Este firesc, așadar, ca mă
gurile pe care le preconizează 
Programul să se raporteze la 
cest adevăr fundamental.

O preocupare deosebită 
partidului este promovarea 
consecvență a consultării mase
lor largi, a întregului popor în 
toate problemele importante ale 
dezvoltării țării. Devenită o 
practică a activității de condu
cere, această formă democratică 
se va realiza în continuare în
tr-un dublu scop : 1. valorifi
carea experienței șl înțelepciunii 
maselor în activitatea de con
ducere a societății; 2. o școală 
de educare politică a maselor, 
de dezvoltare a conștiinței socia
liste. în acest sens, programul 
relevă faptul ca în perioada ur
mătoare se vor lărgi tot mai 
mult formele de participare a 
oamenilor muncii la conducerea 
societății, se va promova metoda 
organizării periodice de confe
rințe — cu caracter național și 
local — pentru dezbaterea largă 
a maselor populare, a 
problemelor importante 
ții economice, politice, 
ce, social-culturale ; se 
tot mai mult practica ținerii u- 
nor conferințe pe ramuri de ac
tivitate.

în scopul participării demo
cratice a tuturor cetățenilor pa
triei la elaborarea și adoptarea 
deciziilor politice și economico- 
sociale, precum și la înfăptuirea 
lor, Programul prevede măsuri 
de natură să dezvolte un climat 
propice stimulării gîndirii 
creatoare, spiritului de inițiati
vă, de înaltă responsabilitate so
cială. își găsește astfel o stră
lucită confirmare concepția 
partidului nostru potrivit căreia 
democrația, ca formă de guver- 
nămînt bazată pe participarea 
maselor la exercitarea puterii, 
se poate realiza cu adevărat în 
condițiile unei acțiuni ferme 
pentru consolidarea și dezvol
tarea proprietății socialiste, ridi-

aceste schimbări struc-

partidului față de de- 
așa cum se desprinde

a-

a 
cu

tuturor 
ale vie- 
științifi- 
va lărgi

carea ei pe o treaptă nouă, su
perioară ; asigurarea unor con
diții de muncă și de viață su
perioare și tot mai unitare tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii, atît de la orașe cit și de 
la sate, apropierea tot mai ac
centuată dintre clasele și cate
goriile sociale ce compun struc
tura orînduirii noastre noi ; 
dispariția treptată a deosebiri
lor esențiale dintre munca fizică 
și munca intelectuală, dintre 
condițiile de viață ale oameni
lor muncii 
adîncirea 
românești, 
întregului popor, făurirea unei 
societăți a oamenilor muncii 
proprietari ai mijloacelor de 
producție și producători ai bu
nurilor materiale și spirituale, 
ce își bazează' existența pe mun
ca pentru sine și pentru socie
tate.

Asigurarea unei autentice 
vieți democratice presupune ri
dicarea nivelului general al cu
noașterii, problemă care se pune 
atît din punctul de vedere al efi
cienței economice și sociale cît 
și al necesității îmbogățirii per
sonalității umane. Accesul la 
cunoaștere și valori pe care 
epoca revoluției tehnico-științi- 
fice le produce și Ie reînnoiește 
continuuu reprezintă o latură de 
bază a democrației socialiste, a 
eforturilor la intensificarea pro
cesului de dezvoltare a conștiin
ței socialiste. în acest sens, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arată că „dezvoltarea democra
ției socialiste, participarea între
gului popor la conducerea desti
nelor țării cere oameni cu cu
noștințe largi în stare să înțelea
gă problemele pe care le ridică 
viața, fenomenele legate de dez
voltarea revoluționară a țării, de 
transformarea revoluționară a 
lumii, procesele care au loc în 
viața internațională, oameni 
care să știe în ce direcție tre
buie acționat".

Problema esențială este aceea 
a lărgirii orizontului de cunoaș
tere într-o strînsă corelație cu 
perfecționarea pregătirii politi— 
co-ideologice, cu creșterea gra
dului de responsabilitate față de 
problemele colectivității. Pentru 
că, în condițiile societății pe 
care o făurim perspectivele mo
bilizatoare pe care cu o clar
viziune științifică le prefigurea
ză proiectele documentelor Con
gresului al XI-lea, mai mult ca 
oricînd, democrația se conjugă 
cu responsabilitatea, cu cunoaș
terea și acțiunea.

din orașe și sate ; 
coeziunii societății 
unitatea deplină a

Grupaj realizat de
ADRIAN VASHJESCU

rezultatele
acestui an?

Ce se poate spune despre o 
cooperativă agricolă de produc
ție, plasată în perimetrul 
mai fertil al Bărăganului, 
mijloace de comunicație 
centrul urban dintre cele 
rapide și moderne, avînd peste 
3 000 hectare teren arabil, peste 
700 taurine <și care realizează 
numai 15 lei normă convențio
nală (valoarea unei zile de mun
că), 350 litri lapte pe vacă, etc...?

Un proverb spune că un bob 
de buruiană aruncat în cerno
ziomul gras al Bărăganului pro
duce grîu. Se exagerează, bine
înțeles, dar verdictul proverbe
lor nu trebuie considerat decît 
în valoarea lor simbolică. Este 
cazul-cadru al cooperativei a- 
gricole „Dîmbovița" din comu
na Vasilați, județul Ilfov. Cîte
va inadvertențe se impun a fi 
cunoscute de Ia început: 500 hec
tare erau cultivate de peste 5—6 
ani cu monocultură de porumb, 
la grădină din 80 ha amenajate 
pentru irigat numai 20—30 ha 
se foloseau la valoarea funciară 
integrală, în zootehnie animale
le nu erau de rasele cele mai 
bune și foarte slab îngrijite, a- 
proape 50 ha de pămînt catego
ria întîi se pierdeau prin dru
muri inutile, nesistematizarea 
centrelor gospodărești, clinuri de 
tarla nefolosite.

— Cînd am preluat conduce
rea unității, ne spune inginerul 
Constantin Cherciu, situația uni
tății era din cele mai defavora
bile. în toamna anului 1972 se 
găseau încă în cîmp 800 tone 
porumb, iar însămînțările erau 
rămase în urmă. Și, sincer să 
fiu, la 28 de ani cît aveam, 
m-am speriat puțin. Aproape to
tul trebuia luat de la început. 
„Redresarea", „cum trebuie rea
lizată", au fost întrebări care 
m-au frămîntat atunci. Un lucru 
se distingea de la bun început: 
condițiile materiale și umane 
existau, dar lipsea organizarea. 
Am fost sprijinit eficient de co
mitetul comunal de partid, pen
tru că singur nu puteam face 
față complexității problemelor 
care se ridicau, mai ales că, dacă 
dețineam o anumită experiență 
tehnică, la capitolul 
oamenii nu știam 
lucruri.

— Toamna lui ’72 
nat întrucîtva cu această toam
nă. Cum ați rezolvat problema

cel 
cu 

spre 
mai

muncii cu 
prea multe

s-a asemă-

Ce s-a întîmplat cu inițiativa
„Timpuri

//

Noi ?
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cu-ocupă direct de treburile 
rente ale instruirii in meserie. 
Reținusem, însă, o altă subli
niere a tînărului inginer pre
cum și nuanța de mîhnire cu 
care a însoțit-o: „Numi-a plăcut 
cum a vorbit secretara U.T.C. pe 
liceu la o plenară a sectorului 
de acum cîteva luni. Spunea a- 
colo că nu îndrăznește să ne de
ranjeze pe noi, cei din uzină, 
cu problemele lor, și că nu prea 
vede ce acțiuni comune ar pu
tea organiza elevii și tinerii din 
uzină — să ne invite la ceaiu
rile lor 1 Cam așa s-a exprimat. 
Noi avem foartp multe lucruri 
comune ; am organizat, de alt
fel, mai de mult, o seară dis
tractivă cu elevii și ne-am sim
țit bine. Dar dacă cei din orga
nizația școlii se jenează să ne 
deranjeze, iar noi ne luăm cu 
treburile, că avem multe de fă
cut, trece anul școlar și ne tre
zim că n-am realizat mare lucru 
în comun cu elevii".

Nimic de zis, reproșul și auto- 
reproșul sînt îndreptățite, chiar 
și mihnirea în fața unei replici 
ca cea dată de secretara U.T.C. 
Dar iată că, după mai mult de 
o lună și jumătate de la începu
tul școlii și după aproape o lună 
de la plenara Comitetului mu
nicipal al U.T.C. care a adoptat 
măsuri cu trimiteri exacte la 
modul în care trebuie să se con
solideze colaborarea între elevi 
și tinerii muncitori, nici organi
zația U.T.C. a uzinei, nici cea a 
școlii n-au făcut vreun pas spre 
închegarea unor acțiuni comune.

Era necesară inițiativa de Ia 
„Timpuri Noi" măcar pentru 
modestul obiectiv de a le fi 
adus aminte celor din uzină și 
celor din școală că pot și tre
buie să colaboreze.

în mod cert, s-a greșit tre
când inițiativa la timpul trecut 
înainte ca aceasta să-și fi ară
tat rezultatele. Ea își justifică 
valabilitatea, chiar dacă pe par
curs s-ar fi operat corecturi la 
unele obiective depășite, pentru 
ca inițiativa să exprime situa
ția de astăzi a activității teh- 
nico-productive în școală. De 
ce trebuia continuată ? Pentru 
simplul motiv că — s-a dovedit 
— fără factorul stimul, dinami
zator, de aducere aminte, pe ca- 
re-1 întruchipa inițiativa, cola
borarea între organizația UTC

a școlii și cea a întreprinderii 
nu depășește — sigur, sînt și 
excepții — stadiul de început : 
pe hîrtie există, sub formă de 
deziderate frumos exprimate în 
programe de activități, în rea
litate, însă, mai puțin. La ora 
aceasta, se observă o discrepan
ță între stadiul perfecționat în 
care se află procesul propriu- 
zis al instruirii practice a ele
vilor, precum și relațiile mult 
mai bune dintre școală și pro
ducție și colaborarea dintre or
ganizația elevilor și cea din uzi
na patronatoare.

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la „Electromagnetica", schița, 
la plenara Comitetului munici
pal București al U.T.C. de cu
rînd, un tablou al preocupărilor 
pentru elevii școlii patronatoa
re. „în citeva secții ale uzinei, 
elevilor le-au fost încredințate 
bancuri de lucru separate, ca să 
poată produce în flux tehnolo
gic. Ne putem gîndi, deci, la 
inițierea unei întreceri între ei 
și tinerii muncitori, evident, fi
nind seama de potențialul lor 
profesional. Apoi, avem în uzi
nă 42 noi angajați, foste eleve 
de liceu, care au obținut atesta
rea la noi și ne interesăm ca 
ele să se integreze rapid în 
profesie, să se numere cit mai 
curînd printre cele mai bune 
muncitoare.

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la Liceul nr. 25, cu alt pri
lej, ni se mîndrea cu uteciștii 
școlii sale care au izbutit, prin 
munca lor în atelier, să cîștige 
titlul de organizație fruntașă in 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen". Gînduri 
pentru viitor : să transforme a- 
telierele școlii într-o microîntre- 
prindere. O bază exist*. : au un 
plan de producție de două mili
oane. Simt însă nevoia unei le
gături mai durabile cu, organiza
țiile U.T.C. din întreprinderile 
care le adresează comenzi. A- 
cestea i-ar putea ajuta să li se 
asigure o aprovizionare mai rit
mică cu materiale pentru ono
rarea comenzilor de producție.

Referirea la spusele celor doi 
secretari U.T.C. nu constituie pur 
și simplu o paranteză. I-am luat 
drept martori că se pot găsi noi 
puncte de colaborare, obiective 
posibile pentru o nouă iniția
tivă sub genericul căreia să e- 
volueze relațiile dintre elevi și 
tinerii producției. Mai pot fi

și altele : de pildă, •adăugate
integrarea elevilor aflați în prag 
de atestare în concursurile pe 
meserii ale tinerilor muncitori 
• constituirea cercurilor tehni- 
co-aplicative comune cu tinerii 
din întreprinderile patronatoare 
e executarea unei aparaturi de 
înaltă tehnicitate pentru labo
ratoare și ateliere 0 sprijinirea 
de către tinerii muncitori a e- 
levilor din clasele 
să-și pregătească proba de 
tare. Și cîte altele !

Totul este :
Cine se angajează să 

inițiativa de la „Timpuri 
să o vitalizeze, pusă pe temelia 
unor obiective de actualitate ?

terminale 
ates-

preia 
Noi",
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gricultură puternică, o știință 
și o cultură înaintate va dăinui 
peste veacuri și nu va fi nici
odată înfrînt". Aceste cuvinte 
memorabile rostite de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei în județul nostru, sînt 
vii în inimile locuitorilor me
leagurilor sucevene.

Este multă istorie aici scrisă în 
lemn. Din codri, oamenii au 
adus-o acasă să le fie cit mai 
aproape de,suflet. De aceea, o- 
rașul are o înfățișare gravă, 
ceva de tîrg al roșului, de pă- 
mînt ars și al pietrei cu pisa
nii dăltuite răbdător. Totul 
chenărit de flori și verdeață 
prin grija lui Mihai Fodor, pei- 
sagistul Rădăuților de azi, așa 
cum pictorul Traian Sfințescu a 
desenat tîrgul de odinioară ui
tat undeva în Țara de Sus. Re
trospectiva Sfințescu, adusă de 
la Iași, este în curs de montare 
la Muzeul din Rădăuți spre a e- 
videnția prin contrast cu as
pecte vechi ce înseamnă acest 
oraș de azi cu industria afir
mată pe plan republican și cu 
aspirații de prelungire a vred
niciei prezentului.

Istoria lemnului din legendele 
cu săgeți înfipte în paltinul de 
Ia Putna, eroismul copacilor răs
turnați drept aba tije în codrii 
Cosminului, coboară în fiecare 
iarnă spre cele două fabrici de

„încadrării în timp", pentru rea
lizarea integrală a lucrărilor o- 
bligatorii, semănat și recoltat?

— Am înființat două brigăzi 
de cîmp și trei ferme, cu res
ponsabilități precise și sarcini 
concrete pentru fiecare forma
ție și membru cooperator, meca
nizator și specialist. în timp 
scurt, dar rezultatele bune ob
ținute m-au determinat să men
țin aceste forme de organizare 
a muncii. Este un element esen
țial această așezare organică, 
sistematizare, a sarcinilor de 
muncă pentru fiecare lucrător, 
fapt de care mulți conducători 
de unități nu țin seama. De a- 
ceea se plîng de lipsa forței de 
muncă. Factorul om are o im
portanță deosebită în realizarea 
producției.

— Care au fost rezultatele?
— După doi ani am creat un 

nucleu de prăsilă cu posibilități 
de peste 2 000 litri lapte pe ani
mal, am realizat aproape 3 000 
kg grîu la hectar, pe terenuri 
neirigate, 25 tone tomate la hec
tar, norma convențională a cres
cut la peste 25 lei.

— Sînteți mulțumit?
— Pentru realizările de pînă 

acum, da. Oricum însă în con
tinuare sînt necesare eforturi 
sporite deoarece pămîntul Bără
ganului poate produce mai mult. 
Cred că în 2—3 ani vom ajunge 
la nivelul de dezvoltare al ce
lor mai bune cooperative agri
cole din zona noastră.

— Ce preconizați?
— Asolament, chimizare, efec

tuarea lucrărilor în timp optim 
pentru producția vegetală; ra
ționalizarea proceselor de creș
tere a animalelor în zootehnie 
prin introducerea mecanizării, 
asigurarea unei baze furajere 
solide, creșterea calitativă a nu
cleului genetic. Și un lticru foar
te important, care va asigura 
permanentizarea brațelor de 
muncă, profesionalizarea oame
nilor. Cred că este elementul 
care stabilizează migrarea popu
lației din agricultură spre in
dustrie în proporții determinata 
cu precizie și înscrise în docu
mentele de perspectivă ale parti
dului privind mersul ascendent 
al României spre o industrie 
dezvoltată multilateral și o 
agricultură intensivă.

Preocupările de ordin organi
zatoric au atras după sine, pe 
lingă creșterile substanțiale de 
producție și mărirea averii ob
ștești, care în limbajul cifrelor 
înseamnă recuperarea a circa 
30 hectare teren, creșterea su
prafeței irigate la 103 hectare 
pentru grădină, procurarea unui 
agregat de aspersiune cu 2 aripi 
de ploaie, și asigurarea unui ve
nit garantat de 1 200—1 300 lei 
lunar membrilor cooperatori. Din 
această prezentare generală se 
pbate desprinde o unică învăță
tură: interesul pentru soarta 
producției, interesul pentru bu
nul mers al treburilor într-o u- 
nitate agricolă, cu atît de com
plexe și variate sarcini econo
mice, constituie fermentul ridi
cării nivelului productiv. Cu 
toate greutățile se pot obține 
realizări deosebite; esențial este 
ca la sfirșitul ciclului de pro
ducție să ne întrebăm: ne-au 
mulțumit rezultatele? Și într-un 
caz și in altul, al răspunsului a- 
firmativ sau negativ, trebuie 
scormonite acele resurse prima
re care pot îmbunătăți produc
ția prin aplicarea lor adecvată 
la situația concretă, omul și mij
loacele de care dispunem. Ca
zul de față este, într-un fel par
ticular, specific. Cum aflăm și 
realizăm racordarea relațiilor de 
specificitate la interesul produc
ției?

Cîți specialiști din agricultură 
își pun aceste întrebări?

muzeu etnografic cunoscut pe 
plan național.

Este un spectacol unic acest 
tîrg al bucovinenilor în splen
didele lor costume, cu bundițe 
căptușite cu jder roșcat, sumane 
de pănură înflorate, cu fote în 
rîuri de subtilă artă, așa cum 
i-ați admirat în filmul reali
zat după Sadoveanu sau în 
„Ciprian Porumbescu". Cit poți 
cuprinde cu ochii printre sti
vele de fructe ce aduc risipă 
cromatică și arome, 
fructul alb, țesături de 
biecte de lemn, acești 
nu fac negustorie, ci 
într-un ritual milenar.

Admirînd gravitatea 
gesturile economicoase, 
sețea statuară a straielor, îți 
dai seama că te afli printre oa
meni hotărîți, care duc la capăt 
ceea ce-și propun.

— în viitorul cincinal, ne 
spune primarul, Rădăuții vor a- 
vea o nouă industrie de mașini- 
unelte și prelucrare piese, o fa
brică de amidon-glucoză, o sec
ție de lichior la Fabrica de 
spirt, o fabrică de bunuri de 
larg consum. Azi industria noas
tră locală are o producție anu
ală de peste 200 milioane lei. 
Este încă puțin pentru cit pot 
face oamenii de aici.

Primarul are dreptate. Drep
tate are și moș Toader 
Hrib, cronicarul de la Arbore, 
cînd scrie în • catastiful său : 
„Locurilor noastre li se zicea 
mai de demult capăt ori sfîrșit 
de, țară. Nu-i potrivită vorba. 
De aici începe și istoria Moldo
vei și vrednica ambiție să fim 
cineva în lume, trezită de pre
ședintele nostru, Nicolae 
Ceaușescu. La noi îi început de 
țară nouă, crescută din vechi
mea cu care ne mîndrim. Așa 
zicem noi".

spre a ține piept lemnului pe 
care îl trimit pădurile, metalur
gia urcă spre ele, primul pas 
fiind făcut prin turnătoria de la 
Putna de unde ne vin bunuri de 
larg consum. între lemn și men
tal se află Fabrica de spirt 
bere, clasată 
tru pe locul 
socialistă pe

ralamb Nistor, tatăl său, pădu
rar — toți oameni ai acestei 
familii afluind din sihăstriile 
albastre spre civilizația tehnică.

★
Desigur că tot o fericită în- 

tîlnire între tradiția caselor cu 
pereți pictați, brîu lîngă izvod. 
și modernitatea blocurilor în 
culori pastelate, conferă aces
tui oraș o anume voioșie ce îm- 
blînzește gravitatea cartierelor 
vechi, cu linie ferată ce trece 
prin mijlocul străzilor, locomo
tiva privind curioasă în ogrăzile 
mici. Iar „netradiție" ar putea

RĂDĂUȚI
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mobilă. Asemenea unor baci în 
sarici albe, venind în urma tur
melor, intră buștenii în halele 
imense și ies garnituri de mo
bilă ce ajung în vreo 40 de țări: 
sufrageria „Mușatini", biblioteca 
„Putna“, camera pentru copii 
,.Oana“, dormitorul „Carpați"... 
Oamenii care le realizează, a- 
proape 1 500 în fabrica cea mare,

V

Și 
în ultimul trimes- 
trei în întrecerea 
plan județean.

★
Așezați între Putna și Arbore, 

la răspintie de trasee turistice, 
Rădăuții nu au dreptul să fie 
decît un oraș frumos, curat, os
pitalier. Primarul, Gheorghe 
Cuciureanu, împreună cu

Tmerîî

cei

oferind 
casă, o- 
oameni 
oficiază

ținutei, 
frumu-

m sprijinul
campamea
agricole

condusă de Vasile Chidovăț și 
vreo 500 în fabrica mică a in
dustriei locale, al cărui director 
este inginerul Dumitru Parfe- 
nie, aparțin în majoritate pădu
rilor. Directorul fabricii mari 
a început prin a fi țapinar și de 
aceea îi consideră pe toți cei 
aflați în cetatea cu miros de ră
șină marea sa familie. înainte 
de a intra în fabrică, Leon 
Cornea din Vicov a fost tăietor 
în pădure, fiul său Gavril este 
cel mai bun montator la secția 
export ; Gheorghe Sorodoc, 
maistru strungar în lemn, pri
mește materia primă croită de 
circularistul Sorodoc, tatăl ; 
maistrul tapițer Gavril Nistor 
tocmai îl are în vizită pe Ha-

însemna fabrica metalurgică cu 
o puternică turnătorie de fontă 
și care, în curînd, va pune în 
funcțiune și turnătoria de oțel. 
După cum aflăm de la ingine
rul Radu Cernovschi, această 
metalurgie rădăuțeană produce 
pentru industria republicană o 

unicate cum ar fi : 
evacuare și piese de 
autocamioanele Stea- 
piese de îmbinare la

serie de 
galerii de 
schimb la 
gul roșu, 
instalațiile sanitare și altele. De 
asemenea, sute de mii de bucăți 
prelucrate metalice la export. 
Spre a ne da seama de impor
tanța fabricii să amintim că ma
rile hoteluri din țară și chiar 
recent inauguratul magazin uni
versal din Suceava au mobilier 
metalic alb, tavane, lambriuri 
executate la Rădăuți. Și parcă

doi viceprimari, Vasile Trihup 
și Vasile Malanca, preîntîmpină 
orice tendință de a fi amenin
țată armonia aceasta, între me
dievalul de bună calitate și mo
dernul impetuos, nota de discre
ție și fericita îmbinare dintre 
agrest și citadin. De aceea Ră
dăuții rămîn o așezare conști
entă de prestigiul istoriei, cu o 
casă de cultură construită în 
1900 prin contribuția învățăto
rilor români și pe care directo
rul Virgil Crăciun a transfor- 
mat-o in inima mișcării cultu
rale a orașului de azi ; cu un 
liceu înființat în 1872, dar în 
care corpul didactic, sub condu
cerea directorului Anton Ro- 
menco pregătește poate viitori 
electroniști și automatiști; cu un

• 65 de tineri de la Coope
rativa „Munca", Liceul nr. 
1, ILEFOR, UMTS s-au aflat 
duminică în C.A.P.-urile din 
Sovata pentru a da o mină 
de ajutor la transportul fu
rajelor de pe cîmp. Cu cele 
4 autocamioane conduse de 
uteciștii Mihaly 
Laizos Piroșka, 
Vilmoș Kacso 1 
au transportat : 
25 tone fîn.

Tot duminică 
conducători auto de la Auto
baza Tg. Mureș a I.T.A. Bra
șov au sprijinit acțiunea 
de eliberare a terenurilor 
cooperativelor agricole de 
producție din Săulia de Cîm- 
pie, Grepeniș și Sînt’ Ioana.

în 6 ore de muncă patrio
tică ei au transportat spre 
silozurile fabricii de zahăr 
230 de tone de sfeclă de 
zahăr.

' Kalanyos, 
Deneș Nagy, 
de " 
Și

la UMTS 
depozitat

26 de tineri

MIRCEA BORDA
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Delegația parlamentară română 
primită de președintele Indiei

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele M.A.N., a sosit, marți, la Delhi, într-o vizită o- 
ficială la invitația președintelui Camerei Reprezentanților a 
Parlamentului indian, G.S. Dhillon.

12 state latino-americane
In cursul zilei parlamentarii 

români au fost primiți de pre
ședintele Indiei, Fakhruddin Aii 
Ahmed. Conducătorul delegației 
a transmis, cu acest prilej, din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Un mesaj de salut și 
urări de sănătate președintelui 
Indiei și soției sale, de prosperi
tate pentru poporul indian. 
Mulțumind, președintele Indiei a 
transmis din partea sa și a so
ției cele mai cordiale urări de a- 
nătate președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, un cald mesaj de 
prețuire și stimă șefului statului 
român, precum și urări de 
prosperitate și pace poporului 
român. In Cadrul convorbirii 
care a urmat, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească 
au fost evocate bunele relații 
dintre cele două țări și perspec
tivele dezvoltării acestora, spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al cooperării internaționale.

Delegația M.A.N. a fost pri

mită, de asemenea, de primul 
ministru al guvernului indian, 
Indira Gandhi, prilej cu care au 
fost abordate aspecte ale dez
voltării relațiilor dintre India și 
România.

Membrii delegației M.A.N. au 
făcut o vizită la sediul Parla
mentului. unde au asistat la dez
baterile din cele două camere 
ale organului legislativ indian.

★
La 11 noiembrie, delegația 

parlamentară română condusă 
de președintele M.A.N., Nicolae 
Giosan, și-a încheiat vizita în 
Kuweit.

în drum spre India, delegația 
parlamentară română a făcut o 
escală în Bahrein, unde a fost 
primită, la aeroport, de pre
ședintele Adunării Naționale, de 
alți membri ai Parlamentului a- 
cestui stat. Cu acest prilej, s-au 
purtat discuții privind activita
tea pe plan național și interna
țional a celor două parlamente 
și a fost vizitată Fabrica de a- 
luminiu „Alba“.

^TINERETUL LUMII

Forțele de stingă învingătoare

in alegerile universitare

din Venezuela

In cadrul alegerilor universitare din Venezuela, Ia „Universi- 
dad de Los Angeles" (U.I.A.) — unul dintre cele mai mari centre 
universitare din țară — „Frontul de stingă", format din Partidul 
Comunist din Venezuela, Mișcarea de Stingă Revoluționară 
(M.I.R.) și Mișcarea Electorală a Poporului (M.E.P.), a obținut 
numărul cel mai mare de voturi exprimate. în baza acestor re
zultate, Carlos Boves, reprezentantul coaliției, membru al M.I.R. 
a fost ales președinte al asociației universitare de la U.I.A.

Candidații Mișcării pentru Socialism (M.A.S.), Partidul Ac
țiunea Democratică (de guvernămînt) și Copei au ocupat, la 
numărătoarea voturilor, locurile doi, respectiv trei și patru.

Represiuni la Seul

s-au pronunțat pentru 
anularea măsurilor O.S.A

împotriva Cubei
La Quito au luat sfîrșit, marți, lucrările celei de-a XV-a reu

niuni consultative a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.), care a 
analizat problema ridicării sancțiunilor polilico-diplomatice și 
economico-comerciale adoptate 
va Cubei, in urmă cu zece ani.

de această organizație impotri-

Caracas: afirmarea
independenței economice

MOSCOVA: ADUNARE FESTIVĂ
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII ARIUS
MOSCOVA 12. — Trimisul 

Agerpres, M. Chebeleu, trans
mite: La Casa prieteniei din 
Moscova a avut loc, marți după- 
amiază, o adunare festivă con
sacrată împlinirii a 30 de ani 
de la crearea Asociației româ
ne pentru legăturile de priete
nie cu U.R.S.S. (ARLUS), orga
nizată de Asociația de prietenie 
sovieto-română.

în prezidiul adunării au luat 
loc V. V. Șașin, ministrul in
dustriei petrolului al U.R.S.S.. 
prim-vicepreședinte al conduce
rii centrale a A.P.S.R., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de sec
ție Ia C.C. al P.C.U.S., A. T. La
vrentieva, adjunct al ministru
lui industriei ușoare al U.R.S.S., 
vicepreședinte al conducerii cen
trale a A.P.S.R.. V.F. Horohodin, 
vicepreședinte al Prezidiului Uni
unii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu 
străinătatea, membri ai condu
cerii centrale a A.P.S.R. Au fă
cut parte, de asemenea, din pre
zidiu membrii delegației ARLUS, 
condusă de Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică.

Adunarea a fost deschisă de 
V. V. Șașin, care, în alocuțiu
nea rostită, a subliniat activita
tea rodnică desfășurată de 
ARLUS, sub directa conducere 
șt îndrumare a P.C.R., pentru 
dezvoltarea și extinderea relații
lor de prietenie și colaborare în
tre popoarele Uniunii Sovietice 
și poporul român. După ce a 
dat. citire mesajului adresat de 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.. tovarășul Leonid Brej- 
nev, conducerii centrale a ARLUS 
și Decretului Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., prin 
care s-a conferit Asociației ro
mâne pentru legăturile de priete
nie cu U.R.S.S. ordinul Prie
tenia popoarelor", vorbitorul 
a exprimat mulțumiri pen
tru aprecierile la adresa ac
tivității desfășurate de A.P.S.R. 
și pentru ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa I acordat 
A.P.S.R.

A luat apoi cuvîntul G. G. 
Sotnikov, adjunct al ministru
lui industriei constructoare de 
mașini grele, electrice și de 
transporturi al U.R.S.S., prim- 
vicepreședinte al conducerii cen
trale a A.P.S.R., care, după ce 
a evocat succint momentul creă

rii ARLUS, a arătat că această 
organizație a continuat cele mai 
bune tradiții ale relațiilor de 
prietenie dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice.

Conducătorul delegației 
A.P.S.Ri, care s-a înapoiat din 
România, Viaceslav Usaciov, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului superior, mediu și de spe
cialitate al R.S.F.S.R., a sub
liniat puternica impresie pe care 
a produs-o asupra membrilor de
legației adunarea festivă de la 
București cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a creării ARLUS, 
deosebita satisfacție cu care au 
fost primite mesajele de sa
lut transmise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
L. Brejnev.

în cuvîntul său, Dumitru 
Ivanovici, conducătorul delega
ției ARLUS, a înfățișat suc
cesele remarcabile repurtate de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist în anii 
construcției socialismului, asu
pra importantelor sarcini cu
prinse în documentele apropia
tului Congres al XI-lea al 
P.C.R., pe care. întreg poporul 
român le dezbate, sprijinindu-le 
cu căldură. El a subliniat înrîu- 
rirea determinantă pe care o 
au asupra dezvoltării legături
lor pe toate planurile dintre 
România și Uniunea Sovietică 
relațiile de solidaritate și cola
borare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. contactele 
directe dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări și, în primul rînd, întilni- 
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Brejnev. Arătind că activitatea 
desfășurată de A.P.S.R. este cu
noscută și apreciată în țara 
noastră, vorbitorul a subliniat 
că o expresie elocventă a aces
tei aprecieri o reprezintă deco
rarea asociației de către pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I, pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea și întărirea colaborării ro- 
măno-sovietice.

în încheiere, vorbitorul s-a re
ferit la ampla activitate desfă
șurată de ARLUS și A.P.S.R. 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă a realizărilor și preo
cupărilor popoarelor sovietice și 
ale poporului român în con
struirea vieții noi, pentru strin- 
gerea prieteniei și colaborării 
româno-sovietice.

• JAPONIA ÎNREGISTREAZĂ CEA MAI MARE DU
RATA MEDIE A VIEȚII, adică 73,3 ani — relevă un ra
port dat publicității la sediul O.N.U. în legătură cu situația 
socială în lume. In Statele Unite, longevitatea medie este de 
71,4 ani, iar într-o serie de țări din America Latină de 71,2. 
Cele mai scăzute durate medii de viață se întîlnesc în cele 
mai sărace state, unde nivelul serviciilor medicale continuă să 
rămînă scăzut: 53,9 ani în Polinezia, 41,3 ani în Africa de 
vest. O altă tendință caracteristică semnalată de raport o 
constituie faptul că durata medie a vieții femeilor este, în 
general, cu 5—7 ani mai mare decît cea a bărbaților. • STA
TELE UNITE vor epuiza resursele lor energetice cunoscute 
pînă în prezent în aproximativ 60 de ani, dacă vor menține 
actualul ritm de consum — este de părere prof. Arvid Her- 
zenberg, de la Universitatea Tale. El a estimat că, excluzînd 
posibilitatea descoperirii de noi resurse, actualele rezerve de 
petrol vor fi epuizate pînă în 1988, cele de gaze naturale 
pînă în 1989, iar cele de cărbuni pînă în anul 2032. • ȘAN
SELE COPIILOR AFLAȚI 1N PRIMUL AN DE VIAȚA de 
a contracta pneumonie sau bronșită se dublează în cazul în 
care părinții lor sînt fumători — arată un studiu elaborat de 
un grup de medici britanici. Ei precizează, totodată, că cele 
două boli pot fi fatale, chiar dacă se aplică un tratament 
prompt și adecvat. In cazul în care pericolul imediat a fost, 
totuși, îndepărtat, organismul infantil poate rămîne încă mult 
timp marcat de sechele grave. • NAVA SOVIETICA DE 
CERCETĂRI „Prof. Zubov" a părăsit portul Leningrad, în- 
dreptîndu-se spre țărmurile Antarcticii, unde va participa la 
realizarea programului științific „Polex-Sud“, care prevede 
studierea interacțiunii oceanului și atmosferei în zona „con
tinentului alb". Timp de o lună, oamenii de știință aflați la 
bordul navei vor culege informații privind compoziția și tem
peratura apei, influența oceanului asupra formării curenților 
de aer în zona sudică a Americii și în Antarctica. • REU
MATISMUL AR PUTEA DEVENI UNA DINTRE CELE 
MAI COSTISITOARE BOLI, din cauza absenteismului de la 
lucru pe care îl determină, apreciază un grup de medici vest- 
germani, într-o comunicare prezentată în cadrul lucrărilor Con
gresului de reumatologie ce se desfășoară la Diisseldorf 
(R F.G.). In sprijinul afirmației lor, ei citează concluzia unei 
statistici medicale efectuate în Elveția, în rîndul muncitorilor 
din industrie, care arată că, 13 la sută din zilele de muncă 
pierdute în acest sector de activitate se datoresc crizelor reu
matice. Potrivit statisticilor întocmite de specialiști, în Ma
rea Britanic se înregistrează, anual, 37 milioane zile de lucru 
pierdute din pricina diverselor afecțiuni reumatice, în Statele 
Unite — 100 de milioane, în Italia — 10 milioane,. 20 la sută 
din persoanele suferinde de reumatism pierd', anual, aproxi
mativ trei luni de muncă în urma concediilor medicale ne
cesare. In ceea ce privește situația pe grupuri de vîrstă, se 
menționează că 25 la sută dintre persoanele între 15 și 25 de 
ani acuză tulburări reumatice, între 55 și 65 de ani, procen
tul celor suferinzi se ridică la 75 la sută.

Poliția sud-coreeană a folosit, marți, gaze lacrimogene, pentru 
a împrăștia pe studenții Institutului de tehnologie din Seul 
care au organizat o manifestație împotriva represiunilor regi
mului lui Pak Cijan Hi. Manifestanții scandau lozinci prin 
care cereau acordarea de libertăți democratice și eliberarea 
colegilor lor arestați. Cel puțin șapte dintre studenți și patru 
polițiști au fost răniți în timpul ciocnirii violente care s-a de
clanșat intre studenți și polițiști.

Poziția majorității țărilor la
tino-americane, în cadrul dez
baterilor care au avut loc cu 
acest prilej, a demonstrat fără 
echivoc anacronismul acestor 
sancțiuni — rămășiță a perioa
dei războiului rece, de care o- 
menirea face, în prezent, efor
turi să se îndepărteze, pentru 
a statornici destinderea și co
operarea internațională, pe ba
za principiilor coexistenței paș
nice intre țări cu regimuri so- 
cial-economice și politice dife
rite. 12 membri ai organizației 
(Argentina, Columbia, Costa 
Rica, Republica Dominicană, 
Ecuador, Honduras, Mexic, Pa
nama, Peru, El Salvador, Tri- 
nidad-Tobago și Venezuela) 
s-au pronunțat în favoarea ri
dicării sancțiunilor, șase (prin
tre care S.UîA. și Brazilia) s-au 
abținut și numai trei — Chile, 
Paraguay și Uruguay — au vo
tat împotrivă. Pentru ridicarea 
definitivă a sancțiunilor erau

Elsinore înseamnă 
în ghidurile turistice 
castelul în care rătă
cește umbra lui Ham
let, 
pe care stau 
tunuri cu 
namentală se 
șează 
cu obișnuita 
de blocuri, 
fabrici 
care 
vase, 
țărmul 
suedez 
de ferry-boat doar in 
cîteva minute. Acum, 
în noiembrie, bîntuie 
viaturi reci iar turiștii 
s-au rărit. Doar Hol
ger, viteazul din le
gendă care nu moare 
niciodată, veghează în 
subteranele dc la 
Kronborg.

în aceste zile frigu
roase, ciț ploi frecven
te, un colegiu din El
sinore a găzduit o 
dezbatere pe proble
mele dezarmării la 
care au luat parte re
prezentanți ai organi
zațiilor de tineret din 
țările nordice și din 
România. Acest semi
nar, desfășurat într-o 
sală de clasă — cu 
tabiă și cretă, ca și cu 
hărți care ne purtau 
pe toate meridianele 
— a permis abor
darea unei sfere largi 
de probleme care 
preocupă generația tî- 
nără a lumii contem
porane, un amplu 
schimb de păreri in 
legătură cu pașii care 
trebuie făcuți pentru a 
se înainta în direcția 
dezarmării. O idee a 
fost dominantă în dez
bateri : cea privind 
necesitatea imperioasă 
de a se scoate pro
blema dezarmării din 
sfera negocierilor ste
rile și de a fi adusă 
pe terenul măsurilor 
practice, concrete. Fi
rește, dosarul dezar
mării n-a putut fi exa
minat decît în directă 
corelație cu proble
mele presante ale pre
zentului, cu ansam
blul evoluției interna
ționale, 
cuvîntul 
rostit de 
rensen, 
Comitetului internațio
nal al Consiliului Ti
neretului Danez, s-au 
subliniat mutațiile pro
duse in anii din urmă 
pe scena mondială, 
procesele pozitive pe 
care le cunoaște Eu
ropa, menționindu-se 
că o premisă absolut 
necesară a aprofundă
rii actualului curs o 
constituie fundamen
tarea raporturilor din
tre state pe baze de
mocratice de deplină 
egalitate și de respect 
a legalității interna
ționale. Seminarul — 
a relevat in esență 
Sorensen — este me
nit să adîncească bu
nele, relații dintre ti
neretul român și cel 
din țările nordului Eu
ropei, să favorizeze o 
mai bună cunoaștere 
reciprocă.

Cele șase zile de 
dezbateri, care au re
liefat o largă diversi
tate de puncte de 
vedere, au îngăduit 
să se treacă in revistă 
cele mai importante 
aspecte ale dezarmării. 
S-a început cu discu
tarea problemelor de 
ordin general, conti- 
nuîndu-se cu conse
cințele economice și 
sociale ale cursei înar
mărilor. S-a discutat 
apoi despre ceea ce 
reprezintă povara înar
mării pentru țările în 
curs de dezvoltare, 
despre necesitatea de 
a se intensifica inves
tigarea cauzelor con
flictelor și a căilor 
spre o pace durabilă, 
despre rolul pe care 
țările mici și mijlocii. 
îl au în instaurarea 
unui climat de pace și 
securitate internațio
nală. Au urmat schim
buri de păreri pe pro
bleme privind elimi
narea forței din rela
țiile între state, sta-

De pe parapetele 
aliniate 

valoare or- 
înfăți- 

coasta suedeză 
aliniere 

coșuri de 
și cheiuri la 
sînt ancorate 
Distanța dintre 

danez și cel 
este străbătută

Chiar din 
introductiv 

Kristian So- 
președinteie

diul actual al Confe
rinței general-europe- 
ne, perspectivele tra
tativelor de dezarmare. 
In final, s-a discutat 
despre rolul pe care 
tineretul și organiza
țiile sale pot să-1 aibă 
în promovarea păcii și 
cooperării între popoa
re. Dezbaterile au a- 
vut ca punct de por
nire expunerile unor 
personalități politice, 
universitare și mili
tare din Danemarca, 
diferite pe planul opi
niilor : Gert Petersen, 
președintele Partidu
lui Socialist Popular, 
membru al parlamen
tului, Helweg Peter
sen, fost ministru pen
tru problemele dezar
mării, membru al par
lamentului, profesorul 
Knud Nielsen, pre
ședintele Consiliului

ridicării 
viață al

pașnice, al 
nivelului de 
popoarelor, al comba
terii fenomenului sub
dezvoltării economice, 
al soluționării atîtor și 
atitor alte probleme 
de care depinde mer
sul înainte al omenirii 
pe calea civilizației".

Poziția României in 
problemele dezarmării 
evidențiază 
dare 
cidă, 
lumii 
fiind 
cludentă a 
rii profunde 
care 
de dimensiuni, de nu
mărul locuitorilor, de 
nivelul său de dezvol
tare și de potențialul 
militar, are datoria să 
se preocupe de modul 
în care își găsesc so
luționarea aceste pro-

o abor- 
constructivă, lu- 
a realităților 

contemporane, 
o expresie con- 

convinge- 
că fie- 

țară, indiferent

Dialog 
despre

dezarmare

Elsinore : colegiul care a găzduit seminarul 
consacrat dezarmării

Asociațiilor Mondiale 
ale Federaliștilor, că
pitanul Eskild T. Niel
sen, conferențiarul u- 
niversitar Bertel Huer- 
lin. Membrii delega
ției U.T.C. au prezen
tat expuneri pe trei 
probleme : consecințe
le social-economice ale 
cursei înarmărilor, ro
iul țărilor mici și mij
locii in asigurarea u- 
nei păci trainice, ba
zată pe securitate și 
cooperare și contribu
ția tineretului la lup
ta popoarelor pentru 
eliminarea primejdiei 
de război, pentru o 
lume a păcii și bunei 
înțelegeri. In aceste 
expuneri, ca și in nu
meroasele intervenții 
în cursul dezbateri
lor. s-a subliniat im
portanța deosebită pe 
care tînăra generație 
a României, ca și În
tregul nostru popor, o 
acordă problemelor de
zarmării. S-au citat în 
acest context cuvintele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu ; „In zi
lele noastre, cursa 
înarmărilor, cu risipa 
imensă de resurse ma
teriale 
care o 
stituie 
factor 
instabilitate și insecu
ritate în viața inter
națională, ci și o po
vară tot mai grea pe 
umerii tuturor popoa
relor. Prin înfăptuirea 
dezarmării, uriașele 
fonduri care se chel
tuiesc azi pentru sus
ținerea cursei înarmă
rilor vor putea lua 
drumul construcției

și umane pe 
provoacă, con- 

nu numai un 
generator de

bleme esențiale pen
tru toate popoarele. 
Problemele acestea 
privesc toate statele, nu 
numai pe protagoniștii 
producției de arma
ment, deoarece perpe
tuarea cursei înarmă
rilor subminează șan
sele păcii în lume, îm
piedică eforturile pen
tru destindere, pentru 
realizarea edificiului 
unei lumi a păcii. 
Securitatea statelor nu 
poate deriva din înar
mare. ci din dezarma
re, din stabilirea de 
noi raporturi intre 
țări. întemeiate pe în
credere, egalitate în 
drepturi, pe respecta
rea suveranității și 
independenței națio
nale. Numeroși vor
bitori s-au referit la 
contribuția constantă, 
pozitivă pe care Româ
nia o aduce la efortu
rile pentru soluționa
rea problemelor de
zarmării — ca și a 
celorlalte probleme in
ternaționale potrivit 
intereselor vitale ale 
tuturor popoarelor, ale 
cauzei păcii. „In lu
mea de astăzi — spu
nea delegatul suedez 
Per Svensson — con
siderăm independența 
națională drept o pro
blemă politică cheie. 
Atitudinea României 
este aceeași cu cea 
pentru care noi mili
tăm. România este un 
bun exemplu de dina
mică activitate pentru 
afirmarea drepturilor 
suverane ale popoare
lor". Jens W. Kristen
sen (Tineretul Comu
nist din Danemarca) a

subliniat importanța 
instaurării unor rela
ții noi, democratice, 
intre state, pentru care 
acționează ferm Româ
nia.

Ampla dezbatere a 
evidențiat părerea u- 
nanimă că este ne
cesar să se rea
lizeze o schimbare ra
dicală în negocierile 
de dezarmare și să se 
treacă la măsuri con
crete de dezarmare 
care să asigure fiecă
rui popor certitudinea 
dezvoltării sale libere, 
independente, că tre
buie să se stopeze 
cursa înarmărilor și 
in primul rind cea a 
înarmării nucleare, că 
este posibil să se rea
lizeze o serie de pro
grese în direcția unor 
măsuri ca reducerea 
și retragerea trupelor 
străine de pe terito
riile altor state, lichi
darea bazelor militare 
aflate pe teritoriile al
tor state, renunțarea 
la demonstrații de 
forță, crearea de zone 
denuclearizate, micșo
rarea bugetelor mili
tare începind cu cele 
ale țărilor mari, pre
gătirea condițiilor pen
tru desființarea blocu
rilor militare. Bengt 
Ohlsson. secretar al 
Consiliului Național al 
Tineretului din Sue
dia, constata că „înar
marea nu duce la 
securitate, ci la riscuri 
mai mari de conflic
te armate". Delegatul 
suedez aprecia că, 
pentru a fi eficientă, 
colaborarea internațio
nală trebuie să se ba
zeze pe state suverane 
și independente, deoa
rece soluționarea pro
blemelor lumii de as
tăzi nu se poate rea
liza ‘ ”
ticii blocurilor milita
re, 
sit-o și în intervenția 
Iui Jorma 
membru al 
Iui de stat 
neret din 
care s-a ,____ .
pentru o Europă fără 
blocuri și înarmări. 
Reprezentantul fin
landez a menționat le
gătura strînsă dintre e- 
forturile pentru secu
ritate europeană și 
cele pentru dezar
mare, nevoia de a se 
întreprinde pași hotă- 
rîți spre dezarmare. 
Vidar Haugen, repre
zentant al Tineretului 
Muncitoresc (laburist) 
din Norvegia, a afir
mat necesitatea mobi
lizării mai cuprinză
toare a tineretului in 
sprijinul realizării de
zarmării acordîndu-se 
o atenție deosebită tu
turor 
tineri.
Bengt 
ținut 
țață 
U.T.C. 
— de 
adinei 
tre 
zațiile de 
ționale și 
nale.

Atit in 
crărilor, cit și in întîl- 
nirile bilaterale, s-au 
exprimat aprecieri e- 
logioase la adresa ac
tivității pe care U.T.C. 
și U.A.S.C.R. o des
fășoară în mișcarea 
internațională de ti
neret și studenți. Par
ticipant» la seminar 
au exprimat dorința 
organizațiilor lor de a 
dezvolta bunele legă
turi cu tineretul 
României, de a conti
nua contactele cu 
U.T.C. și U.A.S.C.R.

Dialogul sincer, des
chis, de Ia Elsinore 
reprezintă, fără în
doială, o inițiativă po
zitivă. A 
schimb de 
a deschis 
cunoașterii 
demonstrînd că tînăra 
generație este vital 
interesată în înfăptui
rea dezarmării. în 
realizarea unei lumi a 
păcii, care să excludă 
definitiv războaiele.

EUGENIU OBREA

în cadrul poli-

Ideea am regă-

Westlund, 
Consiliu- 

pentru ti- 
Finlanda 

pronunțat

categoriilor de
In acest sens 

Ohlsson a sus- 
ideea 
dc

din
a se
legăturile din- 

O.N.U. și organi- 
tineret na- 
internațio-

— enun- 
delegația 
România 
lărgi și

cursul lu-

fost un 
păreri care 
noi căi ale 

reciproce.
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necesare 14 voturi, adică două 
treimi dintre țările semnatare 
ale Tratatului Interamerican de 
Asistență Reciprocă. După cum 
se vede, numai o stratagemă 
de procedură a mai putut îm
piedica recunoașterea „de jure" 
a unei stări 
se extinde pe 
tino-american. 
știe, Mexicul 
mat niciodată 
puse de O.S.A., 
relațiile diplomatice cu 
Argentina^ Panama, Peru, 
maica,
Tobago au deja relații diploma
tice cu această țară și, chiar in 
timpul lucrărilor reuniunii O.S.A. 
de la Quito, alte patru țări mem
bre ale organizației — Columbia, 
Ecuador, Honduras și Venezue
la — au anunțat că, in curind, 
vor restabili relațiile diplomati
ce eu Cuba, indiferent de re
zultatul acestei reuniuni.

Cele 12 țări favorabile ridi
cării sancțiunilor au dat publi
cității „Declarația de la Quito", 
în care depling rezultatul votu
lui și critică manevra proce
durală prin care _ș-a ajuns la 
aceasta. Gonzalo 
trul de externe 
Costa Rica, una 
inițiatoare ale

„de facto" care 
continentul la- 
După cum se 

nu s-a confor- 
sancțiunilor im- 

menținindu-și 
Cuba ; 

Ja- 
Barbados și Trinidad-

La 1 ianuarie 1975 
autoritățile venezuele- 
ne vor prelua contro
lul asupra industriei 
de exploatare a fieru
lui, mareîndu-se astfel 
un pas deosebit de 
important pe 
realizării 
de dezvoltare econo
mică independentă a 
țării.

calea
proiectelor

Facio, minis- 
al Republicii 

dintre '•țările 
conferinței, a 

declarat că reuniunea nu poate 
fi calificată ca un eșec, deoa
rece „ea a arătat că majorita
tea membrilor O.S.A. sprijină 
într-o formă sau alta, normali
zarea relațiilor cu Cuba".

Aldo Moro intenționează
să formeze un guvern

minoritar
Premierul desemnat, Aldo 

Moro, incearcă, în prezent, să 
formeze un guvern minoritar al
cătuit din democrat-creștini, 
care ar urma să fie susținut in 
parlament de celelalte trei 
partide de centru-stînga — afir
mă agenția ANSA. Potrivit de
clarației lui Aldo Moro, 
cabinet 
coaliție 
politice 
dus la 
Rumor.

Luind cuvîntul în cadrul unui 
miting electoral, care a avut loc 
la Reggio Calabria, Mario Ta- 
nassi, ministrul italian al finan
țelor și lider al Partidului So
cialist-Democratic, a declarat că 
partidul său este favorabil con
stituirii unui guvern de coaliție, 
cu condiția participării repre
zentanților celor patru partide 
de centru-stînga.

acest 
ar permite partidelor de 
să rezolve divergențele 

și economice care au 
demisia fostului guvern

nunțarea eveni
mentului a fost 
făcută de un re
prezentant al 
guvernului din 
Caracas, care a

precizat că negocierile pri
vind naționalizarea acestei 
ramuri industriale vor fi fi
nalizate în prima săptămină 
a lunii decembrie. Principa
lele companii vizate de na
ționalizare sînt „Orinoco Mi
nning Co", subsidiară „U. S. 
Steel" și „Iron Mines Co", 
subsidiară a lui „Bethlehem 
Stell", care administrează din 
1930 zăcămintele de fier din 
Venezuela.

Fierul și petrolul constitu
ie cele două materii prime 
de mare importanță existen
te în cantități considerabile 
în subsolul venezuelean. Ex
ploatarea în interesul națio
nal a acestor bogății repre
zintă un element de bază al 
programului politico-econo
mic preconizat de președinte
le Carlos Andres Perez în 
cadrul luptei pentru conso
lidarea independenței econo
mice a țării.

Potrivit unor estimări ale 
agenției PRENSA LATINA, 
rezervele de fier ale Vene
zuelei, localizate îndeosebi în 
zona sud-cstică a țării, sint 
estimate la aproximativ 1.8 
miliarde tone metrice. Din 
această cantitate, „Orinoco 
Minning" și .Iron Mines", au 
extras împreună, în decenii
le de cind controlează aces
te zăcăminte, 23 milioane to
ne metrice.

Pentru viitor, se are in 
vedere in primul rind ex
ploatarea fierului, in privin
ța petrolului urmărindu-se, 
în ultima vreme, o politică 
de economisire și conservare 
a rezervelor naționale, poli
tică ce corespunde unei di
minuări treptate a producției 
venezuelene de petrol. In 
ceea ce privește producția de 
fier, guvernul venezuelean 
a inițiat o serie de măsuri 
de sporire a ei, pentru a 
face față cererilor manifes
tate pe piața mondială. In 
primele șase luni ale aces-

tui an, producția dc fier a 
sporit cu trei milioane tone, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 40,57 la sută față de cifra 
înregistrată in aceeași peri
oadă a anului trecut. „Planu
rile siderurgice", aprobate de 
guvern in vederea naționali
zării minelor de fier, prevăd 
o triplare sau chiar o creș
tere de patru ori a produc
ției de oțel in anii ce vor 
urma.

Realizarea unor obiective 
de asemenea amploare n-ar 
fi părut posibilă — a apre
ciat ministrul de finanțe 
Hector Hurtado — dacă Ve
nezuela n-ar dispune și de 
mari resurse petroliere. Ac
tuala conjunctură economică 
mondială, în care petrolul 
are un rol de prim ordin 
(deci, petrolul trebuie valo
rificat cu grijă) a impulsio
nat considerabil dezvoltarea 
industriei siderurgice. Aceas
ta, cu atit mai mult cu cit, 
in mod paradoxal, deși ex
porturile de minereu de fier 
ale Venezuelei reprezintă a- 
nual 6 procente din vinzările 
mondiale la acest 
țara trebuie să importe 
tități însemnate de oțel 
tru a acoperi cerințele 
terne (de exemplu, in 
a importat 400 000 
ne de oțel, echivalentul 
167 milioane de dolari).

Cele două companii vizata 
a fi expropriate și-au inten
sificat politica de exploatare 
a zăcămintelor, în scopul 
ținerii unor compensații 
mai mari in momentul 
ționalizării. Manevrele 
ultimă oră nu pot frina 
rentul proces de desprin
dere de sub tutela străină. 
La Caracas, într-o amplă 
adunare ce a avut loc recent, 
reprezentanți ai partidelor 
politice, centralelor sindica
le, organizațiilor profesiona
le și universitare, membri ai 
parlamentului au apăpbat în 
unanimitate cererea pre
ședintelui țării privind na
ționalizarea intr-un viitor a- 
propiat a industriilor petro
lului și a fierului aflate sub 
control străin. Orientările 
guvernului — care declară 
că „va adopta toate măsurile 
necesare pentru apărarea 
demnității și suveranității 
țării, pentru întărirea inde
pendenței sale economice" — 
găsesc un firesc sprijin al 
opiniei publice.
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in- 
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to
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Luind cuvîntul luni seara, 
la dineul oferit de sir 
Murray Fox, noul lord pri
mar al Londrei, primul mi
nistru britanic, Harold Wil
son, a declarat că a sosit 
timpul ca abordarea proble
melor de interes național să 
aibă loc la o scară mai lar
gă. El s-a referit, cu acest 
prilej, la marea risipă mate
rială care se face încă în 
Marea Britanie, atrăgind a- 
tenția asupra necesității gă
sirii căilor de recuperare și 
reutilizare a unor materiale, 
ceea ce va duce la economi
sirea a sute de milioane de 
lire din nota — și așa încăr
cată — pe care țara trebuie 
să o achite pentru procu
rarea de materii prime ener
getice.

Institutului Tamburitzans din lo
calitate. După seminar, echipa 
de dansuri a Universității a pre
zentat un program de jocuri 
populare românești.

• PREȘEDINTELE Comitetu
lui Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a părăsit, marți, capitala 
egipteană, indreptindu-se spre 
New York, unde va participa la 
apropiatele dezbateri ale Adu
nării Generale a O.N.U. in pro
blema palestiniană. înaintea 
plecării, liderul palestinian a 
avut o ultimă întrevedere de 
lucru cu ministrul egiptean de 
externe, Ismail Fahmy, consa
crată examinării ultimelor deta
lii ale poziției ce va fi susținută 
de delegația palestiniană la 
Națiunile Unite.

reprezentau unele centrale 
cleare construite în S.U.A. 
tidianul 
sprijinul 
zul unui 
numele 
parvenit 
mai mulți ani, care stabilea 
efectele unui grav 
survenit la o centrală 
ră ar putea fi similare cu cele 
ale unei bombe atomice.

nu-
Co- 

in
ca- 
sub

american citează, 
acestor afirmații, 

document cunoscut 
de „Rapport Wash 740“, 
comisiei în urmă cu 

că 
accident 
nuclea-

• ARTA POPULARĂ ROMA
NEASCĂ a format tema unui se
minar organizat în orașul Pit
tsburgh, statul Ohio, sub auspi
ciile Universității Duquesne

«COMISIA pentru energia a- 
tomică a Statelor Unite — scrie 
cotidianul „New York Times" — 
a făcut totul, timp de ani de 
zile, pentru a ascunde publicu- 
liu pericolele reale pe care le

• IN CAPITALA Republi
cii El Salvador, s-a deschis 
cea de-a Vl-a ediție a Tîr- 
gului internațional de la 
San Salvador. La ediția din 
acest an a tîrgului participă 
și România, care expune pro
duse ale industriei chimice 
și alimentare, obiecte de ar
tizanat, prezentate de 12 în
treprinderi de comerț ex
terior.

Expoziția a fost vizitată, la 
11 noiembrie, de președinte
le Republicii El Salvador, 
Armando Molina.

fânema

PRINȚUL NE-
Ferentari (orele 15,30; 18;

SALVAREA ! : Lumina 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

STRANIU : Favorit 
18,15 ; 
13,30 ; 
(orele 
20.30). 

Sala

MIERCURI, 13 NOIEMBRIE 1974
Zilele filmului sovietic — TA

LENTE ȘI ADMIRATORI — Casa 
Filmului (orele 10; 12; 16; 18; 20).

LOCOTENENT COLOMBO :
București (orele 9 ; 11 ; 13,15 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; Patria (ore
le 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

AFACEREA
GRU :
20,15).

ALO,
(orele
20.30) .

AGENTUL
(orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 , 16 ;
20.30) , Scala (orele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 21) ; Excelsior
9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ;

CEI ȘAPTE MAGNIFICI ;
Palatului (ora 20,15), Festival (ore
le 9,15; 12: 15; 17,45; 20,30), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21).

PARAȘUTIȘTII : Modern 
8,30; 11; 16; 18,30; 21).

TOM SAWYER : Capitol
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
20.30) .

TATAL RISIPITOR • Doina (ore
le 11,15; 13.30; 17,45; 20). Prosram 
pentru copii (orele 9,45; 15,15).

ALEXANDRU MACEDON : 
toria (orele 9,30 : 12.30 ; 16 : : 
Grivița (orele 9 ; 12 ; 16 : 
Gloria (orele 9 : 12,30 : 16 ;

ASTA SEARĂ DANSĂM 
FAMILIE : Timpuri Noi 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 13 ;

PE ARIPILE VINTULUI : 
trai (orele 10 : 14,30 : 19).

DUHUL AURULUI : Buzești (0- 
rele 9 : 18.15 ; 20.30) ; Cotroeenl 
(orele 14 : 16 ; 18 ; 20) : Flamura 
(orele 15.45).

TUNURILE DIN NAVARONE :

(orele

(orele
18.15 ;

Vic- 
19,30) ; 
; 19) ;
19.15) .

IN 
(orele
20.15) . 

: Cen-

Buzeștl (orele 11,45 ; 14) ; Viito
rul (orele 15,30 ; 19).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" ; Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 20,15) ; Tomis (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 20,15).

POLITIA ACUZA, LEGEA 
ACHITA : Feroviar (orele 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,30) ;
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45).

ANCHETA LA MARIENBAD ; 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

BARIERA; Tomis (ora 15,15).
FLOAREA DE PIATRA : Crîn- 

gași (orele 16 : 18.15).
EXTRAVAGANTUL DOMN DE

EDS ; Bucegi (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

O MADONĂ IN PLUS : Drumul 
Sării (orele 15,30 ;

ȘAPTE PĂCATE
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Dacia (orele 9 ; 11,45 ; 
15 ; 17,45 ; 20.30).

RÎUL ROȘU : Lira (orele 
17.45 ; 20,15).

PORȚILE------
RAȘULUI : Giulești (orele 20).

PLANETA - -----------------
Iești (orele 15,30 ; 17,45) ;

RUY BLAS : Volga (orele
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 20) ; ............
rele 9 : 11,15 ; 13,30 ;

ȘAPTE ZILE: 
15,45).

FĂRĂ UN ADIO î
15.30 : 17.45 : 20).

JOE LIMONADA ; I 
le 15.30 : 18 : 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Floreasca (orele 15,30 : 18 ;
20.15) : Arta (orele 15.30 ; 17.45 : 
20).

VANDANA : Aurora (orele 9 : 
12 ; 16 : 19.15).

CĂLĂREȚUL FAR A CAP : Pro
gresul (orele 16 ; 18 : 20).

UN COMISAR ACUZĂ ; 
(orele 15,45).

GOANA DUPĂ AUR : 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) : 
(orele 14 ; 16 ; 18 ; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

CONTESA WALEWSKA : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

PIELE DE MĂGAR : Vitan lo
vele 15,30 ; 18 ; 20).

NONA : înfrățirea (orele 16 ; 18 : 
20).

PROGRAMUL I

— Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclnteil".

18 : 20,15). 
: Unirea (orele

15.15 ;

ALBASTRE ALE O-

SĂLBATICĂ ; Giu-

9 ;
Miorița (o- 

18 ; 20,15).
Volga (ora

Pacea (orele

Cosmos (ore-

Mioriț.a

Moșilor 
Rahova

8,30 Curs de limba engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Dialog despre satul 
viitorului. In dezbatere cu țăranii 
cooperatori din județul Olt. 10,45 
Film artistic : „Dincolo de nori e 
cerul" — producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. 12,20 
Telex. 12,25 închiderea programu
lui. 15,00 Curs de limba germană. 
15,30—16,00 Curs de limba franceză. 
16,00 Fotbal : Rapid — Dinamo 
(Cupa României). Transmisiune 
directă de la Stadionul „23 Au
gust". Comentează Cristian To- 
pescu. In pauză : Telex ; Tragerea 
pronoexpres. 17,45 Micii meșteri 
mari. 18,05 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,25 Cum 
vorbim ? 18,40 Din țările socialiste. 
18,50 Familia... la Tecuci. 19,20 
1001 de seri. 19,50 Telejurnal. 20,00 
Colocviu despre viitor. Totul pen
tru om. 20,15 Publicitate. 20,20 
Telecinetnateca. Un mare cineast ; 
Stanley Kramer. „Binecuvîntatl 
animalele și copiii". Premieră TV. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.
PROGRAMUL n

20,00 O viață pentru o idee : 
Nicolae Ghica-Budești. 20,30 Luna 
creației originale românești. 21,45 
Telex. 21,50 Telerama. Investigații 
în universul citadin (II). 22,20 în
chiderea programului.
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